


  ససంపుట: 2   ససంచిక: 2 పుటలల: 68      విడి పప్రతి వెల: 25                  మారర్చ్ 2016  

ఇసంటరర్నెట లో  ఈ పుసస్తకానర్నె వివిధ ఫారర్మాటలలోల్లో ఉచితసంగా చదవవచలర్చ్, డౌనల్లోడు చేసలకోవచలర్చ్, అవసరమనపిసస్త  మీ 
వాణిజజ్యేతర కారజ్యేకక్రమాలకోససం మీ అసంతట మీరే దీనర్నె మలదక్రసంచలకోవచలర్చ్! 

        ససందరరసంచసండి: http://kottapalli.in/2016/03/welcome

లలైసెనలన్సు వివరలల: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Editor:     Narayana Sarma

Owned, Printed and Published by:
Kottapalli Prachuranalu,
1-127/A, Near MRO Office,
Chennekothapalli,
Ananthapuramu District
Andhra Pradesh-515101
Website: http://kottapalli.in
Email: team@kottapalli.in
Phone: 7702877670

Printed at:
Mudrica Offset Printers,
Sanyasi Raju street,
Gandhi Nagar,
Vijayawada,
Andhra Pradesh
Phone: 08662579129

RNI Registration No: APTEL/2014/62705
Postal Registration No:  HDP/008/2015-17

ససంపాదకులల:  నారయణ శరర్మా
గౌరవ సలహాదారల:  యల. సలబబ్బరజ
పప్రచలరణ: 

కొతస్తపలల్లో పప్రచలరణలల, చెనర్నెకొతస్తపలల్లో
యాజమానజ్యేసం: 

సతజ్యే - ఫసండేషన్ ఫర ఎ హెలల్దీ సొసెలైట, చెననర్నెరల.
చితత్రాలల: 

అడవి రమలడు : 9491870753

వీరసంజనయలలల : 7799260684

ఫలైనారరర్ట్స్ చదలవుతలనర్నె ఇతర మితలప్రలల కూడ.

వెబలైన్సుటల నరర్వహణ: 

ఆనసంద, లక
వాణిజజ్యేసం, మారర్కెటసంగల: 

క. మలల్లోకారలర్జున: 9000453887

http://kottapalli.in/
mailto:team@kottapalli.in


కొతత్తపలల                                                         3                                                           మారర  2016

విషయ ససూచిక
ససుభాషితమ ...                              4   

కొతత్త బేతాళళ
నిపప్పు రాయ...రాధ మళడువ...  5

పిలలలసు రాసిన కథలసు
మారన మనససు...తనన్మయ...  12

కకృతజజ్ఞత...ఈశశ్వర...  16

కూరగాయల లోకళ...కరీన అళజళ...         20

తనవారసు లేనిచోట...కకృపాకర...  24

రహససళ...పరమళ...                            27

రరైతసు కషష్టాలసు...లత..                             30

ఒక నసూడులల్స్ కథ...ఆదితస...  34

పెదద్దలసు రాసిన కథలసు

గీటసు రాయ...వియోగ... 39

గసురసు భకత్త...శ్రీవలల... 46

రామసు సోమసుల కథ...నారాయణ... 50

అనసువాద కథలసు
జళక రాజ కథ...బౌదద్ధ కథ... 54

కకౄర జళతసువుల కథ...బెరష్టా... 59

అవ-ఇవ
పదాలనసు కనసుకకళడ...కొతత్తపలల... 64

పదరళగళ...సిర... 65

బొమన్మకు కథ రాయళడ...రడడ్డి శీనసు... 38

తెలసుససుకుళదాళ...కొతత్తపలల... 66

మసుఖచితతళ: చదసువుల మాసళ వచిరళది
చితతకారసుడు : సి. రామసు 82



కొతత్తపలల                                                         4                                                           మారర  2016

మనో పబబళగమా ధమాన్మ మనో సేటట్ఠా మనోమయ
మనసా చే పదసుటట్ఠాన భాసతి వా కరోతి వా
తతో నమ  దసుకక్ఖమనశ్వతి చకకమ వా వహతో పదమ 

భావళ: ఆలోచనలనన్నీ మనససునసుళడే పడతాయ. ఈ పప్రపళచళ అళతా మనోమయమ. అళదసువలల మనసే పప్రధానమరైనది.  

చెడు ఆలోచన ఏదరైనా మనససులో తలెతిత్తళదళట, అది చేతలోలక వచిరనా రాకునాన్నీ తన ఫలతానిన్నీ మాతతళ తపప్పుక ఇససుత్తళది. 

తనని లాగే ఎదసుద్దనసు బళడ ఏ విధళగానరైతే అనసుసరససుత్తళద, చెడు ఆలోచననసు దసు:ఖళ అలాగే అనసుసరససుత్తళటసుళది.

కొతత్తపలలని మీ మితసుప్రలకు, మీరసు చదివిన బడులకు, మీ సమీపళలోని లెరైబతరీలకు బహూకరళచళడ! 

రాబోయే 12 సళచికలకరై మసుళదససుత్త చళదా:

వసకుత్తలకు: 300/- (పోసేష్టాజీ మరయసు యసల్స్మన్మస్ ఛారీర్జీలసు కలపి)

సళసస్థలకు: 350/-

గమనిక:  అచరయన పసత్తకాలసు ఎపప్పుటికపప్పుడు సాధారణ పోససుష్టాలో పళపబడతాయ.

 NEFT TRANSFER  కసళ అకకళటసు వివరాలసు:
“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of Hyderabad
Dharmavaram Branch
IFSC: SBHY0020902

Transfer వివరాలనసు 
మాకు మయల దాశ్వరా 

తెలయజేయళడ:

team@ kottapalli.in
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నిపప్పురాయ
రటిష్టాళచిన  ఉతాల్స్హళతో  మళళ్ళీ  చెటష్టాకాకడు   వికతళ.  అకకడునన్నీ  బేతాళానిన్నీ  భసుజాన  వేససుకొని  చెటసుష్టా
దిగబోయడు. అళతవరకూ కదలక మదలక ఉనన్నీ బేతాళళ అకసాన్మతసుత్తగా పాప్రాణళ ఉనన్నీదాని మాదిర ఒళసుళ్ళీ
విరసుచసుకునన్నీది. ఏద ఆలోచనలో ఉనన్నీ వికతళ ఉలకకపడేటసుల, మాటలడటళ మొదలసు పెటిష్టాళది : 
"చసూడు  వికతమ!  పప్రపళచళలో  అళతట  దసు:ఖళ  నిళడ  ఉనన్నీది.  కావాలనసుకునన్నీ  సళతోషలనన్నీ  ఒక
జీవితళలో ఎవరకీ  దొరకవు.  ఇళక అవకాశళ రమన్మళట కూడా అళదరకీ  రాదసు.  అలాళటి అవకాశళ
వచిరనా కూడా ఉపయోగళచసుకని మనసుషసుల గసురళచి  'అరకడీ గరైడార'  అన రషసవాడొకడు చెపాప్పుడు.

శప్రమ తెలీకుళడా ఉళడేళదసుకు నకు ఆ కథ చెబసుతానసు, వినసు " అళటసూ ఇలా చెపప్పుసాగళది. 

   1 

"అలనాటి రషసలోని ఒక  గాప్రామళలో బకక
పలసుచటి మసుసలవాడు ఒకడు ఉళడేవాడు.

యపిల పళడల తోటలోల దొళగలసు పడకుళడా
కాపలా కాసి జీవనళ సాగళచేవాడతనసు. 
అతనసు  యవశ్వనళలో  ఉళడగా  ఆ  దేశళలో

కొతత్త బేతాళళ
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అనక  కషష్టాలసుళడేవి.  వాటిననిన్నీటిన  అతనసు
అనసుభవిళచినటసుల  ఆ  గాప్రామళలో  అళదరకీ
తెలసుససు. 
ఆ  కషష్టాల  వలననమ,  అతనిక  వయససుక
మిళచిన  మసుసలతనళ  వచిరళది.  అతని
బసుగగ్గల  మీదనగాక,  పెదవుల  పెరైభాగాన-

నసుదసుటి  మీద  కూడా-  గాటసుల,  మచరలసు,
మసుడతలసు  ఉళడేవి.  అతనసు  నవిశ్వనపప్పుడు
కూడా అతని మసుఖళలో దసు:ఖళ,  విచారళ
కనపడేవి వాటి వలల. 
అయతే ఒకరోజన, ఇవాషక కుడతయషికన
అన  ఆ  ఊర  పిలలవాడు  ఒకడు,  అతనసు
కాపలా  ఉనన్నీ  యపిల  పళడల  తోటలోక
దసూరాడు  దొళగతనళగా.  అయతే  ఆ
పప్రయతన్నీళలో  వాడ  లాగసూ  మసుళళ్ళీకళచెకు
చికుకకునన్నీది.  దాళతో  వాడు  కళచెక
అవతలగా  ఉనన్నీ  రేగసు  మసుళళ్ళీ  పొద  మీద
బొకక  బోరాల  పడ,  బాధతో  గటిష్టాగా  కేక
వేశాడు.  అలా  మసుసలాయనకు
దొరకపోయడు వాడు. 

మసుసలాయన చసూసేసరక ఇవాషక చేతసులసు
చీరసుకుని పోయయ;  లాగసూ పీలక కప్రళదిక

వేప్రలాడుతసునన్నీది; వాడ కళళ్ళీ వళట నరసు వాన
ధార మాదిర కారపోతోళది.  

మామసూలసుగా  అయతే  అలా  దొరకన
వాళలనసు  మసుసలవాడు  దసురదగళడ
బెతాత్తలతో  కొడతాడు.  ఆ  తరాశ్వత  వాళలనసు
తీససుకళళ్ళీ బడలో మాషష్టారసుక ఒపప్పుచెపాత్తడు. 

అయతే ఇపప్పుడతనిక ఈ చినిన్నీ బాబసుని ఏమీ
అనాలనిపిళచలేదసు.  అతని  కళళ్ళీనళసుళ్ళీ
తసుడచి,  పళడలతోట వాకల  గసుళడా పరగతిత్త
పొమన్మనాన్నీడు. 

అయతే  ఇవాషక  అపప్పుటికే  బాగా
భయపడపోయ  ఉళడటళ  వలలనో  ఏమ,

పరగతత్తలేక  గబగబా  నడుససూత్త
వళళ్ళీపోయడు.  

                       2  

ఇవాషక నిజళగాన చాలా అభిమానససుత్తడు.

అతనసు  అటల  నడుససూత్త  నడుససూత్త  నరసుగా
అడవిలోక  వళళ్ళీపోయడు.  చేసిన  పని
తలసుచసుకుళటసునన్నీ  కొదద్ద  అతని తల సిగసుగ్గతో
మరళత వాలపోయళది. 

మధాసహన్నీళ వరకూ దారీ తెనసూన్నీ లేకుళడా
తిరగన అతనసు దవ తపిప్పుపోయడు.  కొళడ



కొతత్తపలల                                                         7                                                           మారర  2016

పాదానిన్నీ  ఆధారళ  చేససుకుని  నడుససుత్తళడగా
ఒకచోట చితత్తడ చితత్తడగా ఉనన్నీ బసురద దార
ఎదసురయళది  అతనిక.  బాగా  అలసిపోయ
అకకడే  ఉనన్నీ  ఓ  బళడరాయ  మీద
కూరసురనాన్నీడు-  

ఏద చసురసుకుకమనన్నీది పిరప్రమీద. బళడ మీద
కూరసురనన్నీ వాడలాల "అబాబ!” అని మసూలగ,

ఒకక ఉదసుటసున లేచి అవతలక  దసూకాడు.

రాయ  మీదసునన్నీ  పరసుగేద  తనని
కుటిష్టాళదనసుకొని,  దాని  కసళ  వతికాడు.

పరసుగేమీ లేదసు! 
'మరేళటి?' అనసుకుళటసూ అటల బళడరాయ
మీద  చెయస  పెటష్టాగాన  ఈసార  అతని
అరచెయస  కాలళది!  దాళతో  అతనిక

అరస్థమరైళది- ఆ రాయ 'నిపప్పురాయ'! ఈసార
ఇవాషక  దానిన్నీ  మసుటసుష్టాకకుళడా  దగగ్గరక
వళగ పరశీలనగా చసూశాడు- దాని మీద ఏవ
కొనిన్నీ  అక్షరాలసు  దసుమసున్మకొటసుష్టాకుని
మసకమసకగా కనిపిళచాయ!  

వళటన తన  చిరగపోయన లాగసూ పీలకని
లాగ,  దాళతో  అక్షరాల  మీదసునన్నీ  మటిష్టాని
తొలగళచి,  రాయమీద  రాసి  ఉనన్నీ  దానిన్నీ
గటిష్టాగా  చదివాడు:  “తమ  జీవితళలో
ఆనళదానిన్నీ  రసుచి  చసూడని వాళళ్ళీవరరైనా ఈ
రాయని రళడుగా పగలగడతే వాళసుళ్ళీ తమ
యవశ్వనానిన్నీ తిరగ పొళదసుతారసు"  
అది చదివి ఇవాషక చాలా నిరాశపడాడ్డిడు.

అతడక  ఇపప్పుడు  అతని  వయససు  8
సళవతల్స్రాలే.   తనక ఇపప్పుడే కొతత్త  జీవితళ
ఎళదసుకు, ఏళ చేససుకనసు? 

"మళళ్ళీ  ఒకటో తరగతిలో చేరాలో ఏమ!"

అనసుకుని  వాడక  చాలా  భయళ  వేసిళది
కూడా. 

"ఇలా కాకుళడా ఇది ననసున్నీ ఒకటో తరగతి
నసుళడ పెరై తరగతసులక తీససుకుని వళళ్ళీగలగతే
ఎళత  బాగసుళడేది  కదా!  ఇపప్పుడు  దళతో
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నాకేళ పని లేదసు!"  అనసుకొని,  వాడు దానిన్నీ
అకకడే వదిలేసి ఇళటి మసుఖళ పటష్టాడు.  

దారలో యపిల పళడల తోట మీదసుగా వళసూత్త
చసూసాడు-  మసుసల  తాత  దగసుగ్గతసూ,

ఆయసపడుతసూ  కళచెక  తెలలరళగసు
వేససుత్తనాన్నీడు.  

అతనిన్నీ చసూడగాన ఇవాషకకు చాలా దయ
కలగళది.  'ఈ  తాత  ననసున్నీ  దసురదగళడ
ఆకులతో  కొటిష్టా  మాషష్టారసుక  ఒపప్పుచెపిప్పు
ఉళడాలల్స్ళది- అయనా ఆ పని చేయకుళడా
ననసున్నీ  ఊరకే  వదిలేశాడు.  ఇపప్పుడు  ననసు
ఇతనిక  సాయళ  చేసాత్తనసు-  నిపప్పురాయ
సళగతి చెపాత్తనసు. దానిన్నీ వాడుకుళట  అతనసు
మళళ్ళీ  యసువకుడరైపోతాడు.  ఇళక
దగగ్గనకకరేలదసు;  ఆయసపడనకకరలేదసు;
కుళటసుతసూ నడవనకకరేలదసు' అనసుకునాన్నీడు.

వళటన  మసుసలవాడ  దగగ్గరక  వళళ్ళీ
నిపప్పురాయ సళగతి చెపాప్పుడు. మసుసలవాడు
సళతోష పడాడ్డిడు.  ఇవాషకక తన పటల ఉనన్నీ
అకకరక  మచసురకునాన్నీడు.  అయతే  తానసు
అపప్పుటికపప్పుడే తోటని వదిల రాయ దగగ్గరక
రావడానిక  మటసుకు  ఒపప్పుకలేదసు-

“ఇపప్పుడు ననసు పనిలో ఉనాన్నీనసు. ఈ కాపలా
పనిని వదిల రాలేనసు. అయతే నసువుశ్వ మళచి
పిలలవాడవి.  ఒక  పని  చేసి  పెటసుష్టా.  శప్రమ
అనసుకకుళడా  నసువుశ్వ  ఇపప్పుడే  పోయ,  ఆ
రాయని  ఏద  ఒక  రకళగా  కొళడమీదక
చేరసుర-  సాయళతతళగా ననసు వచిర రాయని
బదద్దలసు కొడతానసు" అనాన్నీడు. 

                       3 

విషయళ చెపప్పుగాన తాత ఎగర గళతేసాత్తడన,

'ఏద,  ఆ  రాయని  చసూపిళచసు!'  అని
తనమీదిక  దసూకుతాడన,  వళటన  తననసు
బయలసుదేరదసాత్తడన  అనసుకునన్నీ  ఇవాషక
జావ కార పోయడు: 'అయనా సాయళతతళ
వసాత్తననాన్నీడులే'  అని  మనససుని  సమసుదా-

యళచసుకుని,  మసుసలాయన  దగగ్గర  నసుళడ
రళడు  దళసర  గోన  సళచసులని  అడగ
ఇపిప్పుళచసుకుని,  వనకక  వళాళ్ళీడు.  అసలసు
రాయని బసురదలోళచి బయటిక లాగటమ
చాలా కషష్టామరైళది. 

ఆ తరాశ్వత హ“ ! హమన్మయస! ఇపప్పుడు ఇళక
ఈ రాయని కొళడ మీదిక దొరలళచసుకుళటసూ
వళతానసు. తాత వచిర దనిన్నీ బదద్దలసు చేసాత్తడు;

మళళ్ళీ  కురప్రవాడరైపోతాడు.  పాపళ,  'అతని
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జీవితమళతా కషష్టాలమయళ'  అని అళదరసూ
చెపప్పుకుళటరసు.  ఇకనరైనా అతని జీవితళలోక
కొళచెళ  సళతోషళ  వససుత్తళది"  అని రాయని
కొళడ మీదకలాల నటష్టాడు ఆ పిలాలడు. 

అళతా  అయసక  అలసిపోయ,  అకకడే
పడుకుని,  మసుసలాయన  కసళ
నిరీకళచసాగాడు. 

సాయళతాప్రానిక  వచారడు మసుసలాయన.

ఊరకే చేతసులసూపకుళటసూ వచిరన ఆయనిన్నీ
చసూసి  ఇవాషక  ఆశరరసపోయడు-  "ఏ
ససుతోత్త,  సమన్మటో,  గసునపమ  తీససుకు-

రాకుళడా,  ఒటిష్టా చేతసులతో వచారవేళటి?  ఈ

బళడ  రాయని  న  చేతసులతో  బదద్దలసు
చేయగలనని  అనసుకుళటసునాన్నీవా?”  అని
అడగాడు.  

మసుసలవాడు ఇవాషక దగగ్గరక వచిర అతని
తల మీద చేయ వేసి నిమసురసుతసూ  "లేదసు
బిడాడ్డి!  ననసు  ఈ  రాయని  బదద్దలసు
కొటష్టాలనసుకవడళ  లేదసు"  అనాన్నీడు.

మసుసలవాడు తన తలని నిమరడళలో ఉనన్నీ
పప్రమని ఇవాషక అనసుభవిససుత్తనాన్నీడు. 

తాత  కొనసాగళచాడు-  “లేదసు  మనవడా!

ననసు  కొతత్త  జీవితళ  మొదలసు  పెటష్టాడానిన్నీ
కరసుకవడళ  లేదసు.  న  దకృషిష్టాలో  ననసు  ఒక
మసుసలవాడని,  అనాకారని,   ఎపప్పుడ
ఆనళదానిక నోచసుకనివాడని- 

కాన  నిజళగా  చసూసేత్త  ననసు  నా  జీవితళలో
ఎళతో  ఆనళదానిన్నీ  అనసుభవిళచానసు.  పప్రజల
క్షేమళ  కసళ,  సేశ్వచచ్ఛ  కసళ  ఎనోన్నీ  మళచి
పనసులసు చేశానసు.  కషష్టాలసు పడాడ్డినసు.  నా దేశ
పప్రజలళదరసూ  సేశ్వచచ్ఛగా  జీవిళచాలని  ననసు
కనన్నీ  కలలనన్నీ  సాకారమయసయ-

ఇళతకళట  నా  జీవితళలో  సళతోషళ
ఏమసుళటసుళది? 
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నా జీవితళ కఠినళగా గడచిళది.  ఐనపప్పుటికీ
అది అరస్థవళతళగానసు,  ఉపయోగకరళగానసు,
నిజాయతీగానసు  గడచిళది.  ఇపప్పుడు నాకు
ఇళకొక జీవితళ,  ఇళక యవశ్వనళ అవసరళ
లేదసు  అనాన్నీడు” . 

తాత అనన్నీ  మాటలోల  ఒకక  మసుకక  కూడా
అరస్థళ  కాలేదసు  ఇవాషకక.  అయనా  తాత
మసుఖళలోని  గళభీరతనసు  చసూసి  అతనమీ
బదసులసు చెపప్పులేదసు. 
అసత్తమిససుత్తనన్నీ  ససూరసుసడని  చసూససూత్త  ఇదద్దరసూ
కొళతసేప  మౌనళగా  కూరసురనాన్నీరసు.  గాల
పప్రశాళతళగా  వసోత్తళది.  నిపప్పురాయ  కూడా
చలలబడనటలనిపిళచిళది. 

కాసేపయసక  ఇదద్దరసూ  లేచి  కొళడ
దిగసుతసుళడగా అయతే తాతా“ , ఈ రాయని
కొళడ  మీదక  ఎళదసుకు  చేరరమనాన్నీవ
ననసున్నీ?" అడగాడు ఇవాషక. 

మసుసలవాడు  నవాశ్వడు.  “అది  అళదరకీ
కనపడేటటసుల  కొళడ  మీదన  ఉళడాల.

తరాశ్వత  ఏళ  జరసుగసుతసుళద  న
జీవితకాలళలో చసూదసుద్దవుగాని"  అనాన్నీడు. 

                        4 

చాలా  సళవతల్స్రాలసు  గడచిపోయయ.

అపప్పుటి  నసుళడీ  ఆ  రాయ  అకకడే  ఉళది.

దానిన్నీ ఎవశ్వరసూ పగలగటష్టాలేదసు.  చాలామళదే
వచిర  చసూసారసు  దానిన్నీ.  అళదరసూ  దాని
దగగ్గరక రావడళ,  కొళచెళ సేప అలా నిలబడ
చసూడటళ,  తల  పళకళచి  వచిరన  దారన
తిరగ వళళ్ళీటళ. 

మనససు  బాగాలేనపప్పుడు  ఒకకసార  పెదద్ద
ఇవాషక కూడా  'రాయని పగలగడతానసు.
మళళ్ళీ ఒక కొతత్త జీవితళ మొదలసు పెడతానసు'
అనసుకుళటడు; అకకడక వళతాడు.  

అయతే కొళతసేప ఆ రాయ ఎదసురసుగాగ్గ
నిలబడగాన  అతని  ఆలోచనలోల  మారసుప్పు
వససుత్తళది.  "వదసుద్దలే.  మళళ్ళీ  కురాప్రాడని
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అవశ్వకకరేలదసు.  'ఇచిరన  జీవితానన్నీ
ఉపయోగళచసుకలేదసు;  కొతత్త  జీవితళ  కసళ
అళతా మళళ్ళీ మొదలసు పెటసుష్టాకునాన్నీడు'  అని
అళదరసూ  నవుశ్వతారసు"  అనసుకుని  వనకక
వళళ్ళీపోతసుళటడు. 

తాత  ఆ  రాయని  అళదరకీ  కనపడేటసులగా
కొళడమీదక  ఎళదసుకు  చేరరమనాన్నీడ
ఇవాషక  కుడతయషికన క  ఇపప్పుడు  అరస్థళ
అయళది" 

బేతాళళ ఈ కథ చెపిప్పు "ఇళతకీ ఇవాషకకు
ఏమి అరస్థమరైళదళటవు?! అలప్పు సళతోషి ఐన
మసుసలవాడు  'నాకు  ఈ  జీవితళ  చాలసు'
అనసుకొని  ఉళడచసుర.  కాన  'మిగలన
వాళలవశ్వరసూ  కూడా  రాయని  బతదద్దలసు
కొటష్టాలేదసు'  అనటళ  ఆశరరసళగా  ఉళది.

మాయ  రాయ  మనసుషసుల  మనససులన్నీ
మారేరససుత్తనన్నీదా?!" అనన్నీది. 

వికతళ  చిరసునవుశ్వ  నవుశ్వతసూ  "బేతాళళ,  ఈ
కథ మానవ  సశ్వభావళలో ఉనన్నీ  వరైరసుధాసనిన్నీ

ఆవిషకరససుత్తనన్నీది.  మనిషి  ఒకవరైపన  కొక్రొతత్త
ఆనళదానిన్నీ  కరసుకుళటసూన,  మరొకవరైపన
తనకు  లభిళచిన  జీవన  రసానిన్నీ
ఆసాశ్వదిససుత్తళటడు.  తనసు  ఒక  వరైపన
కషష్టాపడుతసూన,  మరొకవరైపన  జీవితళలో
కషష్టాళ  ఎపప్పుడ  ఉళటసుళదని  కూడా
చసూసాత్తడు.  పరసప్పుర విరసుదద్ధమరైన ఈ రళడు
భావనల  మధాస  ఉనన్నీ  సళఘరర్షణ  ఎనన్నీటికీ
తెగదసు.  రాయని  బతదద్దలసు  కొటిష్టా  వనకక
పోయేళత  ధరైరసళ  ఆలోచనాపరసులకవశ్వరకీ
ఉళడదసు.  అయతే తశ్వరపడ ఎవరన ఊరకే
నిరర్ణయళచసుకనక, లోతసుగా ఆలోచిళచే శకత్తని
మనసుషసులోల  పప్రరేపిససూత్తళడచసుర  ఆ  రాయ-

అళతకు  మిళచి  అదేమీ  చేయటలదసు"
అనాన్నీడు. 

అలా  వికతళకు  మౌనభళగళ  కలగటళతో
బేతాళళ  అతని  పటసుష్టా  నసుళడ  చటసుకుకన
విడవడ,  మళల  చెటసుష్టాకొమన్మ  మీదిక
చేరసుకునన్నీది! 

నవుశ్వ
(ఆధారళ:'ది హట్ సోష్టాన' అన అరకడీ గరైడార కథకు రాధ మళడువ గార అనసుసకృజన) 

టీచర: వళద రసూపాయల నోటసు మీద గాళధీ తాత నవుశ్వతసూ ఎళదసుకుళటడు?

రాళబళటసు: ఏడుససుత్తళట మర నోటళతా తడయపోతసుళది గదళడీ! అళదసుకని!
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మారన మనససు 
రచన: మాదిరడడ్డి తసులసి తనన్మయ, నాలసుగవ తరగతి, శ్రీచెరైతనస ససూకలసు, మారసుతీ నగర, విజయవాడ. 

విజయవాడలో ఉళడే రవి ఒకరోజన బడ
నసుళడ  ఇళటిక  సరైకల  మీద  వససూత్త
ఉనాన్నీడు. 

దార  మధసలో  వాడక  ఒక  కుకక  పిలల
కనబడళది.  ఆకలౌతసునన్నీద ,  ఏమ-

'కుయ్ కుయ్' మని ఏడుససుత్తనన్నీదది. 

రవి దానిని ఎతసుత్తకొని ఇళటిక తీససుకళాలడు.
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"అమాన్మ,  పాపళ  దనిక
ఆకలేససుత్తనన్నీటసులనన్నీది.  దనిన్నీ  మనళ
పెళచసుకుళదాళ"  అళటసూ  కుకక  పిలలనసు
అమన్మకు చసూపిళచాడు. 

అమన్మ  మసుఖళ  చిటిలళచిళది.  "ఛ-  ఈ
కుకక పిలల మనకు వదసుద్ద-  ఎకకడ నసుళడ
తెచారవ అకకడే వదిలేయ్" అనన్నీది. 

రవిక ఏడుప వచిరళది. 

అయనా అమన్మ మాటని కాదనది ఎలాగ? అళదసుకని దానిక కాసిని పాలసు పోసి,

ఆనక  దానిన్నీ తీససుకళల మళళ్ళీ అకకడే వదిలేసి వచారడు. 

అయనా కుకక పిలల  మటసుకు  రవిని
వదలలేదసు.  అతని   వళటన  చాలా
దసూరళ  వచిరళది.  అయనా  దానికేసి
చసూడకుళడా  సరైకలెకక  గబగబా  ఇలసుల
చేరసుకునాన్నీడు రవి. 

ఆ  తరాశ్వత  దానిన్నీ  మరచిపోదామని
చాలా పప్రయతిన్నీళచాడు అతనసు. 
కాన అసలసు  వలే కాలేదసు!
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రళడు రోజల తరాశ్వత  వాళల అమన్మతో కలసి సళతకు వళాలడు రవి.  ఆ కుకక
అకకడ  సళతలోన  ఉళది!  వాళలనసు  చసూడగాన  అది  తోక  ఊపకుళటసూ
సళతోషళతో గబగబా పరసుగతసుత్తకొని  వచిరళది వాళళ్ళీ దగగ్గరక. 

అళతలో ఎవడ దొళగ ఒకడు రవి వాళల అమన్మ మడలోని చెరైనసు లాకొకని గరసుకుకన
వనసుతిరగ పరసుగసు పెటష్టాడు.  రవి వాళల అమన్మ  "దొళగ!  దొళగ! పటసుష్టాకళడ!"  అని
అరచిళది. 

ఏళ చేయలో తోచక నిలబడపోయడు రవి. కాన కుకక పిలల మటసుకు దొళగనసు
వళబడళచిళది. చటసుకుకన వాడ కాళల మధసలో దసూరళది. 
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దొళగ దానిన్నీ తపిప్పుళచసుకబోయ,  జార తటలసున కప్రళద పడపోయడు.  ఆలోగా
అళదరసూ వచిర వాడని పటసుష్టాకునాన్నీరసు. గలసుససుని రవి వాళళ్ళీ అమన్మక ఇచారరసు. 

"ఈ కుకక పిలల మీదేనా? బలే ధరైరసళ
దనిక.  దనిన్నీ  మాకసాత్తరా,

పెళచసుకుళటళ?"  అడగారసు
సళతలోని జనాలసు అళదరసూ. 

"అయస-  దొరకక  దొరకక  దొరకళది
ఇది  మాకు-  దనిన్నీ  ఎవశ్వరకీ  ఇచేరది
లేదసు"  అనన్నీది  అమన్మ,  కుకక  పిలలనసు
ఎతసుత్తకొని మసుదసుద్ద పెటసుష్టాకుళటసూ. 
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కకృతజజ్ఞత 
రచన: టి. ఈశశ్వర, ఎనిమిదవ తరగతి, ZPHS రాయల చెరసువు, అనళతపరళ జలాల.

రాయల  చెరసువు  బడలో  పదతరగతి
చదసువుతసునన్నీది లక.  లక తెలవి గల పిలల.
పప్రతిరోజూ బడక  వళలటమ కాదసు-   టీచరసుల
ఇళకా  చెపప్పుని  పాఠాలనన్నీ  కూడా  సళతగా
నరసురకొని వచేరది. నోటసుల్స్లనన్నీ మసుళదసుగాన
రాసేది.  ఉపాధాసయసులసు  చెపిప్పున  మాటలసు

వినది.  తన కాలససులో ఆ అమాన్మయే ఫససుష్టా-  ఏ
పరీక్షలోనరైనా తన మసుళదసు ఉళడేది;  ఏ పప్రశన్నీ 
అడగనా జవాబసు చెపప్పుది. 

లక  తలలదళడుప్రలకు  తనసు  ఒకకతే
కూతసురసు.  వాళసుళ్ళీ  కూడా  చాలా
మళచివాళసుళ్ళీ.  తనకు  ఏవరైనా  కావాలళట
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'లేదసు' అనకుళడా ఇచేరవారసు. తలలదళడుప్రలసు
ఏవరైనా కషష్టాలలో ఉనాన్నీరళట ఆ అమాన్మయ
కూడా  సహయళ  చేసేది.  తళడత
అపప్పుడపప్పుడ  ఇచేర  డబసుబలన్నీ  ఖరసుర
చేయకుళడా  దాచసుకొని,  చదసువులకసళ
పొదసుపగా వాడేది. 

అలాళటి  మళచి  అమాన్మయక  ఎళత  కషష్టాళ
ఎదసురయసళద,  తలచసుకుళటన  బాధ
వేససుత్తళది.  లక   వాళల  నానన్నీ  ఫసకష్టారీలో
పనిచేససుత్తళడగా  ఒకరోజన  బరసువరైన  ఇనసుప
సామానసు ఒకటి వచిర కాలసు మీద పడళది.

దాళతో ఆయన కుడ కాలసు విరగళది. 

ఫసకష్టారీ  యజమానసులసు  ఆయనిన్నీ ఆసప్పుతితలో
చేరప్పుళచారసు-  అయతే  సళవతల్స్రళ  పాటసు
ఆయన  కాలసు  కప్రళద  పెటష్టాగసూడదనాన్నీరసు
డాకష్టారసుల. కాన  ఇక కుటసుళబళ  గడచేదలాగ?

ఆనాటి వరకూ లక వాళళ్ళీ  కుటసుళబళలో
నానన్నీ  మాతతమ  పనిక  వళలవాడు.  కాన
ఇపప్పుడు  వాళళ్ళీ  అమన్మ  పప్రధాన  బాధసత
వహళచాలల్స్  వచిరళది.  ఆమతోబాటసు  లక
కూడా పనిక   వళాలలల్స్  వచిరళది.  అళతకు
మసుళదళతా రోజూ బడక  వళల  అమాన్మయ-

ఇపప్పుడు ఒకరోజ వళత్త మసూడు రోజలసు బడ
మానయవలసి  వచిరళది.  దానిక  తోడు
విచారళ! లక చికక సగమరైళది. అయనా ఆ
పాప  తన  కషష్టాలనసు  ఎవశ్వరతోటీ
చెపప్పుకలేదసు. 
అయతే లక వాళలకు జళతసుశాసత్తసళ బోధళచే
ససురేష్  అయసవారసు  ఆ  పాపలో మారసుప్పునసు
గమనిళచారసు. ఒకరోజ సాయళతతళ ఆయన
ఆ  పాపనసు  దగగ్గరక  పిలచి  "ఎళదసుకమాన్మ,
ఇదివరకు  అళత  చలాకీగా  ఉళడేదానివి,

ఇలా  నరసిళచి  పోతసునాన్నీవళదసుకు?  బడక
కూడా  సరగాగ్గ  రావటలదసు  ఈ  మధస?
ఏమరైళది?" అని అడగాడు. 

దాళతో  లక  ఏడురకుళటసూ  నిజళ
చెపప్పుసిళది.  ఆ పాప చెపిప్పుళది విని మాషష్టారసు
చాలా  బాధపడాడ్డిరసు.  "నకేమీ  పరవాలేదసు
తలీల,  ననసు ఏద ఒకటి చేసాత్తనసు.  మీ ఇళటిక
వచిర  మాటలడతానసులే,  బాధపడకు"  అని,

వాళల  ఇళటిక  వళళ్ళీ  లక  అమన్మ  నానన్నీలన్నీ
పలకరళచారసు.  
"చసూడళడ,  కుటసుళబప వాసత్తవ పరసిస్థతసులసు
పిలలలకు  తెలససూత్త  ఉళడేటసుల  చసూడాల
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తలలదళడుప్రలసు-  అయతే  ఆ  జాజ్ఞనళ  వాళల
భవిషసతసుత్తనసు పాడు చేసేదిగా ఉళడకూడదసు.

మీరసు వచేర సళవతల్స్రానిక ఎలాగసూ
బాగరైపోతారసు;  మళళ్ళీ  ఇలసుల  చకకగా
నడపిసాత్తరసు.  దానికస ళ ఆ పాప పదతరగతి
పోగటసుష్టాకుళట ఎలాగ? 

మీ  కుటసుళబానిక  నల  ఖరసుర  ఎళత
అవుతసుళది?  సళవతల్స్రళ  పాటసు  ఆ డబసుబ
ననసు  ఇసాత్తనసు-  మీకు  వలెరైనపప్పుడు  నాకు
తిరగ ఇదసుద్దరసు- ఇపప్పుడు మటసుకు ఆ పాపని
బాగా  చదసువుకనివశ్వళడ!"  అని  చెపాప్పురసు
వాళలక. 

అలా లక మళళ్ళీ బడక బాగా రాగలగళది;

చకకగా  చదసువుకగలగళది;  పదతరగతిలో
జలాలలో మొదటి సాస్థనళలో నిలరళది.  ససురేష్

అయసవార  పోప్రాతాల్స్హళతో  గసురసుకుల
విదాసలయ పరీక్ష రాసి సీటసు తెచసురకునన్నీది.

నాగారసుర్జీన  సాగర  కాలేజీలో  చేర,  అకకడ
కూడా మొదటి సాస్థనళలో నిలచిళది! 

ఆ  సరక  లకవాళల  నానన్నీ  కాలసు
కుదసురసుకునన్నీది.  ఆయన  మళళ్ళీ  పనిలో
చేరాడు.  కుటసుళబళ  ఒక  దారన  పడళది
మళళ్ళీ. 
లక  బాగా చదసువుకొని డాకష్టారసు అయసళది.

పప్రభసుతశ్వ  డాకష్టారసుగా  తన  బాధసతలన్నీ  సరగా
నిరశ్వరత్తళచటమ  కాక,  పలెల  పప్రజల  కషష్టాలసు
తెలసినది కనసుక  మానవతశ్వళతో పప్రవరత్తససూత్త
వచిరళది.  చాలామళది  పిలలలకు  చదసువులోల
సళదేహలసు  తీరరళది,  ఇతరతాప్రా  సాయళ
చేసిళది.  చాలామళదిక  ఉచితళగా  వరైదసళ
చేసిళది.  తమ  కుటసుళబానిక  ససురేష్
అయసవారసు  చేసిన  సాయనిన్నీ  ఆమ
పప్రతిరోజూ గసురసుత్తచేససుకునది.  "ఒకరక చేసిన
సాయళ  ఊరకే  పోదసు"  అని  అళదరకీ
చెబసుతసుళడేది. 

ఒకసార  డసటీ  అయపోయక,  ఇళటిక
పోయేళదసుకు  సిదద్ధమరైన  సమయళలో ఒక
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యకల్స్డళటసు కేససు  వచిరళది.  చసూడగా ఆ
పషళట్ ఎవరో కాదసు- ససురేష్ అయసవారసు! 

'ఆయనకు పప్రమాదళ జరగళదే' అని లకక

బాధకలగనా,  తన  చదసువు ఆయనకు ఈ
విధళగా  ఉపయోగపడుతసునన్నీళదసుకు
సళతకృపిత్త  కూడా కలగళది.  ఆయనకు గపప్పు
వరైదససేవలసు  లభిళచేటసుల  చసూడటమ  కాక,

ఆయన కలసుకునళత వరకూ ఆమ ఆయనిన్నీ
దగగ్గరసుళడ చసూససుకునన్నీది! 

బాగరై  వళసూత్త  తనకు  కకృతజజ్ఞతలసు  చెపిప్పున
అయసవార కాళలకు నమసకరససూత్త  "ఇదళగా
మీరసు  నాకు  చేసిన  సాయళ.  ననసు  మీ
ససూస్ఫూరత్తని  నిలబెడతానసు-  నాలాళటివారక
అనకమళదిక సాయళ చేసాత్తనసు"  అని మాట
ఇచిరళది.

 

భోజనపిప్రయసుడు!

గవరన్నీమళటసు కలరక భీమారావు రటరైర అయసక ఓ భోజన హోటల పెటష్టాడు..

ససుబాబరావు: మీ హోటల బిజనస్ ఎలా నడుసోత్తళది?

భీమారావు: ఏమళత లేదసు. ఎళదసుకనో పెదద్ద కలక్ కాలేదసు.

ససుబాబరావు: ఈ మధస రళడు, మసూడు సారసుల ఇటొచిర చసూశానసు. కాన ఎపప్పుడ 
హోటలసుకు తాళళ వేసే ఉళటోళది మర!

భీమారావు: నసువుశ్వ బహుశా ఏ లళచ్ టరైళలోనో, డనన్నీర టరైళ లోనో వచిర ఉళటవు. 

అపప్పుడు మళ భోజనానిక ఇళటికళాత్తళగా?!

టీచర: వేడ చేసినపప్పుడు ఘనరసూపళలోక మారే దతవాలేళటి చెపప్పు, ససుజాతా?

ససుజాత: ఇడీల పిళడ, దస పిళడ టీచర!
నవుశ్వ!
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కూరగాయల లోకళ 
రచన: కరీనా అళజళ, ఎనిమిదవ తరగతి, పప్రసాద్ ఇళ. మీ. ససూకల, అనళతపరళ.

అనగనగా  ఒక  లోకళ.  ఆ  లోకళ  పరసు
కూరగాయల లోకళ.  ఆ లోకళలో అళదరసూ
కలసి  మలసి  ఆనళదళగా  ఉళడేవారసు.
ఒకరక  కషష్టాళ  వసేత్త  అళదరసూ
సహయపడేవారసు. 
వారక  రాజ  వళకాయ.  అళదరన
సమానళగా  చసూసేవాడు;  అళదరకీ  ఎళతో

సహయళ చేసేవాడు. 

అయతే  అనసుకకుళడా  ఒక  రోజన  ఆ
లోకళలోక  ఒక  బెళడకాయ  పప్రవేశళచిళది.

బెళడకాయ  అకకడ  వాళలళదరన  చసూసి
అససూయ  పడళది.  "వళలళదరకీ  పోటలట
పెటష్టాల.  ఎలాగరైనా  రాజనసుళడ  దసూరళ
చేయల.   రాజని  మసళచేసి  డబసుబలసు
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ఎతసుత్తకుపోవాల"  అనసుకునన్నీది. 

అనసుకునన్నీటల  అది  మలలగా  ఒకరక  ఒకరక
మధస  చిచసురలసు  పెటిష్టాళది.  టొమాటో  ఉలల
మళచి సేన్నీహతసులసు.  వళలని  దసూరళ  చేసిళది
బెళడకాయ.  అలాగే  అళదరకీ  ఒకరళట
ఒకరక పడకుళడా చేసిళది. 

ఒకవరైపన ఇలా చేససూత్త, మరొకవరైపన అది
వళకాయరాజ  దగగ్గరక  వచిర  "వళదనాలసు
మహరాజా!  టొమాటోక  జశ్వరళ  వచిరళది-

డబసుబ  అవసరళ"  అళది.  "సరే"నని
వళకాయరాజ డబసుబ తీసి ఇచారడు. 

అటలగే మరొక రోజన వచిర  "ఉలలక కూడా
జశ్వరళ  వచిరళది  పప్రభసూ!"  అళట వళకాయ
రాజ  జాలపడ  మళల  ఇళకొళత  డబసుబ

ఇచారడు బెళడకాయక. 

అటల  దసుబారా  డబసుబక  అలవాటసు  పడన
బెళడకాయ రోజూ వళకాయ దగగ్గరక వచిర,

ఎవరక ఒకరక  ఆరోగసళ  బాగాలేదని  చెపిప్పు
డబసుబ తీససుకొని వళత్తళది. 

కొనాన్నీళసుళ్ళీ  ఇలా గడచాక,  వళకాయ రాజక
బాధ  వేయసాగళది-  "అసలసు  నాలోకళలో
ఇళత  మళదిక  బాగా  లేదసు.  అళదరసూ
రోగాలతో  కొటసుష్టామిటష్టాడుతసునన్నీటసులనాన్నీరసు.
ఇళత బాధలోల  ఉనన్నీవాళలని  పలకరళచకపోతే
ఏళ బాగసుళటసుళది? ననసు అళదరన ఒకసార
చసూసి  వసాత్తనసు"  అని  బయలసుదేరాడు
వళకాయ రాజ. 

చసూసేత్త  రాజసళలో  పరసిస్థతి  బాగాలేదసు-
అళదరసూ  ఒకరతో  ఒకరసు  కొటలడుతసూ
ఉనాన్నీరసు.  ఒకర  మీద  ఒకరసు  చాడీలసు
చెపప్పుకుళటసునాన్నీరసు.  ఒకరనొకరసు తిటసుష్టాకుళ-

టసునాన్నీరసు. 
వళకాయ  రాజ   అళదరన  అడగాడు-

"ఎళదసుకు,  మీరసు ఇలా కొటలడుతసునాన్నీరసు?'

అని.  అళదరసూ   ఒకరమీద  ఒకరసు
చెపప్పుకవటళ  మొదలెటష్టారసు..  వాళల
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మాటలనన్నీ  విని,  రాజ  ఓపికగా  వాళల
సమససలనసు  అనిన్నీళటిన  పరషకరళచాడు.

"ఊరకే  కొటలడుకవదద్దళడ-  తోటి  వాళలని
గసురళచి తపప్పుగా అనసుకుళటసూ ఉళడదద్దళడ-

మీకేమరైనా  అనాసయళ  జరగతే  రాజగార
దగగ్గరక పోళడ" అని చెపాప్పుడు అళదరకీ. 

ఆ  తరాశ్వత  అతనసు  పోతసుళట,  దారలో
టొమాటో  కనిపిళచిళది.  రాజగారసు
అడగారసు  "నకు  జశ్వరళ  అళట  కదా,

ఇపప్పుడు బాగసుళదా?!" అని. 

టొమాటో  అతనికేసి  విళతగా  చసూసిళది.

"నాకు జశ్వరమా?!  లేదే?!  అసలసు ఈమధస
నాకు  జశ్వరమ  రాలేదసు!"  అని  చెపిప్పు
వళలపోయళది. 

వళకాయరాజకు  ఆశరరసళ  వేసిళది.  అది
అలాగే  ఆలోచిససూత్త  ఉలల  ఇళటిక  వచిర
"ఇపప్పుడు  ఆరోగసళ  ఎటల  ఉళది?"  అని
అడగళది. 

ఉలల కూడా ఆశరరసపోతసూ "నాకేమయళది?

బాగాన  ఉనాన్నీనసుగా?"  అనన్నీది.

వళకాయరాజ  ఆలోచిళచసుకుళటసూ  కటక
చేరసుకునన్నీది. "బెళడకాయ ఎళదసుకు అబదద్ధళ

చెపిప్పుళది?" అని. 

దారలో  కాకరకాయ  ఒకటి  ఫోనసులో
మాటలడుతసూ,  వినిపిళచక  అవసస్థ
పడుతసునన్నీది.  వళకాయరాజ  దాని  దగగ్గరక
వళళ్ళీ, ఫోనసునసు పెదద్దగా పెటిష్టా ఇచారడు. సరగాగ్గ
ఆ  సమయనిక  బెళడకాయ  ఫోన లో
మాటలడళది కాకరకాయతోటి: "అవునసు. నా
దగగ్గర చాలా డబసుబ ఉళది.  అయనా నాకు
ఇళకా చాలా డబసుబలసు కావాల.   వళకాయ
రాజ తికకవాడు. అతనిన్నీ మసళ చేసి అతని
దగగ్గరసునన్నీ  డబసుబలనన్నీ  పూరత్తగా
దచసుకుళటనసు.  ఈ  లోకళలో  అళదరకీ
మధస  పోటలటలసు  పెటష్టాసానసు.  ఇపప్పుడు
ఎవశ్వరసూ  కలసి  ఉళడటళ  లేదసు"  అని
చెపప్పుసాగళది. 

అది వినన్నీ వళకాయ రాజకు సళగతి అళతా
అరస్థమరైళది.  తనదగగ్గర పనిచేసే మిరపకాయల
సరైనాసనిన్నీ  పిలచి   బెళడకాయనసు,  దాని
దగగ్గరసునన్నీ  డబసుబతో  సహ  దరాబరసుకు
తెమన్మనాన్నీడు.  కాకరకాయని కూడా  పిలచి
నిలబెటిష్టా, దాని చేత నిజళ చెపిప్పుళచాడు. 

అపప్పుడు  బెళడకాయ  తన  తపప్పునళతా
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ఒపప్పుకునన్నీది-  "అవునసు.  నన,  ఈ లోకళలో
అళదరన  ఒకరకొకరసు  దసూరళ  అయేసటసుల
చేశానసు.  ఎళదసుకళట  నాకు  డబసుబ
అవసరళ" అని చెపిప్పుళది. 

అపప్పుడు వళకాయ రాజ అనన్నీది- "సరే-

అయతే ఈ డబసుబ అళతా నసువేశ్వ పెటసుష్టాక,

ఏమీ పరేలదసు. కాన ఈ లోకళలో ఉనన్నీ వారని
అళదరన మళళ్ళీ ఒకకటిగా చేసి పో!" అని. 

అపప్పుడు  సిగసుగ్గపడన  బెళడకాయ  లోకళలో
ఉళడే అళదరన పిలచి  "ననసున్నీ క్షమిళచళడ-

ననసు మీ అళదర మధస దసూరానిన్నీ పెళచానసు.
రాజకు తపప్పుడు మాటలసు చెపిప్పు డబసుబలనన్నీ
దచానసు"  అని  ఒపప్పుకునన్నీది.  అపప్పుడు
అళదరసూ  కలసి  ఆ  బెళడ  కాయనసు
కూరగాయల  లోకళలోక  రానివశ్వకుళడా
చేశారసు. 
అళదరసూ మళల ఆనళదళగా కలసి ఉళడటళ
చసూసి రాజగారసు సళతోషపడాడ్డిరసు.

అతి తెలవి!

టీచర(చివర పీరయడ లో) : ననసు ఇపప్పుడు కొనిన్నీ  పప్రశన్నీలసు అడుగసుతానసు. వాటిక  సరరైన జవాబసు 
ఎవరసు చెబితే వాళలనసు ఇళటిక పళపిళచేసాత్తనసు. 

కొదిద్ద సేప వేచి చసూసాడు చిళటసూ.

ఎళతకీ తన వళతసు రావటలదసు. 

కొళచెళసేప చసూసాక,  ఒకకసారగా తన బాసగసునసు ఎతిత్త కటికీలోళచి బెరైటిక విసిరేశాడు.

టీచర: ఎవరది, ఎవరసు విసిరేశారసు, ఆ బాసగసునసు బయటిక?!

చిళటసూ: నన టీచర! జవాబసు సరగాగ్గ చెపాప్పుగా, ఇపప్పుడు ఇళటిక వళలచార టీచర?!

నవుశ్వ
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తనవారసు లేని చోట.. 
రచన: బి.కకృపాకర, ఆరవ తరగతి, యళ.పి.యసు.పి.ససూకల, కళకణాల పలల. 

కళకణాల పలలలో నివసిళచే వళకటష్ చాలా
అలలర   పిలలవాడు.  ఎపప్పుడ  ఏద  ఒక
తసుళటర  పని  చేససూత్తన  ఉళడేవాడు.  అలా
చేయటళ  వాడక  అదొక  సరదా
అయపోయళది. 

ఒకసార  పప్రకక  ఊరలో  జరసుగసుతసునన్నీ
జాతరకు వళాళ్ళీరసు  ఊళళ్ళీ  వాళలళతా కలసి.

జాతరలో  ఒక  మసూలన  కలసుల  దసుకాణాలసు

పెటష్టారసు.   వళకటష్  తనవాళలనసుళడ  వేరసు
పడ,  మలలగా  ఆ  దసుకాణాల  వరైపకు
నడచాడు. 

అకకడ  తాప్రాగసుబోతసులసు  ఇదద్దరసు  కలబడటళ
మొదలసు  పెటష్టారసు-  చసూససూత్తళడగాన  వాళల
గడవ పెదద్దదరైళది. ఒకర మీద ఒకరసు పడ పడ
కొటసుష్టాకసాగారసు.  చసుటసూష్టాతా  మసూగన
జనాలసు  ఎవరో,  ఏ  ఊరవాళళ్ళీ  తెలీదసు-
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వళకటష్ కూడా వాళలలో ఒకడుగా నిలబడ
నవుశ్వకుళటసూ  ఆ  పోటలటనసు  చసూడటళ
మొదలసు పెటష్టాడు. 

అకకడ  మసూగన  జనాలసు  కూడా  బాగా
తాప్రాగనటసులనాన్నీరసు-  అళదరసూ ఈలలసు వేససూత్త,
దొమీన్మలో ఉనన్నీవాళలనసు పోప్రాతల్స్హససుత్తనాన్నీరసు.  ఆ
సమయళలో  వళకటష్  కూడా  ఒళసుళ్ళీ
మరచిపోయడు;  వాళల పోరాటళలో మగన్నీళ
అయపోయడు. 

కొళతసేపటిక,  అకకడ  వళకటష్ తో  పాటసు
జాతరకు వచిరన  అమన్మ,  నానన్నీ  వాడకసళ
వతసుకకవటళ  మొదలసు  పెటష్టారసు.  వాడు
ఎళతకీ కనబడలేదసు.  వళకటష్ వాళల  అమన్మ
ఇక ఏడుప మొదలసు పెటిష్టాళది.  వాళల నానన్నీ
చికాకు పడసాగాడు. ఊర జనాలసు అళతట
కలయతిరగటళ మొదలెటష్టారసు-  "వళకటష్!

వళకీ!"అని అరసుచసుకుళటసూ. 

ఆలోగా వళకటష్ చసూససుత్తనన్నీ గడవ మరళత
పెదద్దదరైళది.  అకకడ  కొటసుష్టాకుళటసునన్నీ
వాళళ్ళీదద్దరవ  వేరసు  వేరసు  ఊళళ్ళీ  వాళలట.  వార
ఊళళ్ళీ  జనాలసు  బరలోక  దిగారసు.  గడవ
విసత్తరళచిళది.  కటష్టాలతో  కొటసుష్టాకునవాళసుళ్ళీ

కొళదరరైతే,  రాళసుళ్ళీ  విససురసుకునవాళసుళ్ళీ
కొళదరసు.  

అయనా వళకటష్ కు అదళతా చాలా
సరదాగా  అనిపిళచిళది.  తనసు  జాతరకు
వచారడనిగాన,  అమాన్మనానన్నీలసు  తనకసళ
వతసుకుకళటరనిగాన  వాడక  అసలసు  గసురేత్త
రాలేదసు! 
ఆ సమయళలో ఎవరో  విసిరన రాయ ఒకటి
వచిర తటలసున వళకటషసు తలకు తగలళది!

గడవలో  మసునిగ ఉనన్నీ జనాలెవశ్వరసూ రకత్తళ
కారసుతసూ గసుళతలో పడపోయన వళకటష్ నసు
అసలసు గమనిళచన లేదసు! అళతలో అటసుగా
వచిరన  కళకణాలపలలవాళసుళ్ళీ  వాడని  గసురసుత్త
పటిష్టా, వాళల అమాన్మనానన్నీలకు తెలయజేశారసు. 
అళదరసూ  కలసి  వళకటష్ నసు  ఆససుపతితక
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తీససుకళాలరసు.  "చాలా  సీరయస్ గా  ఉళది.

తశ్వరగా  ఆపరేషన  చెయసల.  లేకుళట
పిలలవాడు  బతతకడు"  అని  చెపిప్పు  డాకష్టారసుల
ఆపరేషన చేశారసు.

నాలసుగసు నలల తరాశ్వత, వళకటష్ మళళ్ళీ
బడక పోగలగాడు.  వాడు వళళ్ళీ  సరక  బడ
అళతా గళదరగోళళగా ఉళది.   'కరణ్ అన
పిలలవాడు  తామరపూలకసళ  ఒళటరగా
పోయ  బావిలో  పడపోయడు.  ఇపప్పుడు
ఆససుపతితలో ఉనాన్నీడు' అని.

ఆ  రోజన  తెలసుగసు  అయసవారసు  పాఠళ

చెబసుతసునాన్నీరసు: 
తనవారసు లేని చోటనసు   
జనమిళచసుక లేని చోట జగడమసు చోటన 
అనసుమానమరైన చోటనసు 
మనసుజనకు నిలసువ దగదసు మహలో ససుమతీ! 

అది  వినన్నీ  వళకటష్ కు  కనన్నీరసు  ఆగలేదసు.
మితసుప్రలళదరకీ తన అనసుభవానిన్నీ చెపిప్పు,  "ఆ
రోజన  జాతరలో  మన  ఊరవాళళ్ళీవశ్వరసూ
లేకపోయ ఉళట ననసు బతతికేవాడన కాదసు.
అళదసుకన  జనాలెవశ్వరసూ  లేని  చోటలకు,

పోటలటలసు  జరగే  చోటలకు,  పిలలలకు  తగన
వాతావరణళ  లేని  చోటలకు  పోకూడదసు.
అటలళటి  చోటల  మనళ  ఊరకే  నిలరని
ఉనాన్నీకూడా  పప్రమాదళ  మనకు  వచిర
తగసులసుకవచసుర.  ఇపప్పుడు చసూడళడ కరణ్ క
ఎలా అయసళద!" అని. 

మాసాష్టారసు  చెపిప్పున  పదసళ,  తన  అనసుభవళ
రళడ  వళకటశ లో  గపప్పు  మారసుప్పున
తెచారయ.  ఆ  తరాశ్వత  వాడు  ఎళతో 
బాధసతతో  వసవహరళచటళ  మొదలసు
పెటష్టాడు.  తిరగ బడక వచిరన కరణ్ న తన
బాటలోన నడపాడు!
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రహససళ 
కొనిన్నీ  కథలోల  చెపప్పులేనళత  హససళ  దాకుకని  ఉళటసుళది.  అళతసుపటష్టాని  లోతసు  ఉళటసుళది.  ఈ  కథ
అలాళటిదే..! 

సేకరణ: పరమళ, ఎనిమిదవ తరగతి, మాటిక్రొక్ల్స్ ఉనన్నీత పాఠశాల, వరన్నీ , నిజామాబాద్ జలాల. 

మాధవపరానిన్నీ  పాలళచే  మాధవుడక
రహసాసలసు ఛేదిళచటళ అళట ఇషష్టాళ. సాహస
కారాసలసు ఆయనిన్నీ అనక దేశాలసు తిపాప్పుయ.

ఒకసార  ఆయన  అలా  దేశాటన  చేససూత్త

పొరసుగసు  రాజసప  సీమలో  పప్రవేశళచాడు.

అకకడ  దటష్టామరైన  ఓ  అడవిలో దార  తపిప్పు,
సనాసససులసు  ఉళడే  మఠానిక  ఒక  దానిక
చేరసుకునాన్నీడు.  వాళసుళ్ళీ  ఆయనకు  అతిథ
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మరాసదలసు  చేసి,  భోజనళ  పెటిష్టా,
పడుకునళదసుకు ఒక గది చసూపిళచారసు. 

అరస్థరాతిత అవుతసునన్నీదనగా మఠళలో
ఎకకడనసుళడ విళత విళత శబాద్దలసు వలసువడ
సాగాయ.  రాజకు  హఠాతసుత్తగా  మలకువ
వచిరళది.  'ఏమిట  శబాద్దలసు?!'

అనసుకునాన్నీడు.  అయతే  అతనసు  లేచి
పరశోధళచాలని  అనసుకునసరక  శబాద్దలనన్నీ
అకసాన్మతసుత్తగా సదసుద్దమణిగాయ! 

మరసునాడు తెలలవారాక, 'రాతిత వలసువడన ఆ

శబాద్దలసు  ఏమిటి?'  అని  అతడు  ఆ
సనాసససులనసు అడగాడు.  

"మమసు  నకు  చెపప్పులేమసు-  ఎళదసుకళట
నసువుశ్వ  సనాససివి  కాదసు  కదా?!"  అనాన్నీరసు
వాళసుళ్ళీ. 
రాజకు  తల  తిరగనటలయళది.  శబాద్దల
రహసాసనిన్నీ  తెలసుససుకవాలన  కుతసూహలళ
అతనిన్నీ  నిలసువనివశ్వలేదసు.  అయతే  కొదిద్ద
సేపటికలాల  సనాసససులసు  అతనిక  వడకలసు
చెపప్పుసారసు.  రాజకేమ,  అకకడే  ఉళడ
ఆరోజ రాతిత శబాద్దల రహసాసనిన్నీ ఛేదిళచాలని
ఉళది. అయనా ఇళక ఏమీ చేయలేక, అలా
అసళతకృపిత్తతోన తిరగ వళలపోయడు. 

మళల  కొనిన్నీ  సళవతల్స్రాల  తరాశ్వత,  విళతగా
అకకడకే  చేరసుకునాన్నీడు-  సళధాస
సమయళలో! 

మళల  అపప్పుటి సనాసససులే అతనిన్నీ సాదరళగా
ఆహశ్వనిళచి  వసతి  కలప్పుళచారసు.  మళల  అదే
గది  దొరకళది  అతనిక.  "అపప్పుటి లాగా ఆ
శబాద్దలసు  వినిపిసాత్తయ,  ఇవాళల?"  అనన్నీ
ఆలోచనతో రాజకు అసలసు నిదత పటష్టాలేదసు. 
అరస్థరాతిత  అవుతసునన్నీదనగా  మళల
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మొదలయసయ  శబాద్దలసు.   చటసుకుకన
లేచిన  మాధవుడు  ఆ  మఠళలో  అళతట
కలయ  తిరగాడు.  తనసు  ఎటసు  వళళ్ళీనా,

శబాద్దలసు  మరొక  దికుకనసుళడ  వససుత్తనన్నీటసుల
అనిపిళచసాగాయ!  కొదిద్ద  సేపటిక  అళతట
నిశశ్శబద్దళ అలసుమసుకునన్నీది. 

మరాన్నీడు  రాజ  ఆ  సనాసససులనసు  ఇలా
అడగాడు  "ఆ  శబద్దళ  ఏమిటో  దయచేసి
చెపప్పుళడ" అని 
"నసువుశ్వ సనాససివి కావు,  మమసు చెపప్పుమసు"
అనాన్నీరసు అళదరసూ ఒకేసార. 

"సరే.  ననసు  సనాససిని  అవుతానసు-  ఏళ
చేయలో చెపప్పుళడ!" అడగాడు రాజ. 

"న  గసురాప్రానిన్నీ,  న  దగగ్గర  ఉనన్నీ  వససుత్తవులన్నీ,
దసుససుత్తలన్నీ అనిన్నీటిన దానళ చేసేయ్. ఆనక ఈ
దసుససుత్తలన్నీ  ధరళచి  రా!"  అనాన్నీడు  పెదద్ద
సనాససి. 

'సరే'నని,  ఆయన చెపిప్పునటల  చేశాడు రాజ-

"ఇపప్పుడు  చెపప్పుళడ,  ఏమిటి,  ఆ  శబద్దళ?!"

అడగాడు కుతసూహలళ ఆపకలేక. 

"ఆ  దార  గసుళడా  వళసుల.  నకొక  దాశ్వరళ
కనిపిససుత్తళది.  దానిన్నీ  తెరసువు.  నకే

అరస్థమవుతసుళది" అనాన్నీరసు వాళసుళ్ళీ. 

అతనసు అలాగే వళాలడు. ఒక దాశ్వరళ
కనిపిళచిళది-  దానిని తెరచాడు;  ఆ తరాశ్వత
మరొక  దాశ్వరళ-  వళడది-  కనబడళది.

దానిన  తెరచాడు-  అమితమరైన  కాళతి
ఒకకసారగా  వచిర  నరసుగా  అతని  కళలలోలక
పడళది.  పారపోవాలనిపిళచిళది  అతనిక.

కాన  భయళతో  కాళసుల  కదలేలదసు.
అరసుదాద్దమళట నోరసు పెగలేలదసు. 
అతనసు చసూసిళదేమిటి?! 

ఆ విళత శబాద్దనిక కారణళ ఏమిటి?! 

పాఠకులారా, క్షమిళచాల- మీకు ఆ రహససళ
చెపప్పులేనసు..  ఎళదసుకళట మీరసు  సనాసససులసు
కారసు కదా!
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రరైతసు కషష్టాలసు 
ఈ కథలో లళగయస మన దేశప సనన్నీకారసు రరైతసులళదరకీ  పప్రతీక. "దినదిన గళడళ-  నసూరేళల ఆయసుషసుర్ష"
అనన్నీటసులనన్నీ అనన్నీదాత సిస్థతి మరసుగయేసదనన్నీడు?  

రచన: సామసుల లత, తేజ విదాసలయళ, నలగ్గళడ జలాల.        సవరణ: కొతత్తపలల 

అనగనగా  శ్రీశరైల  క్షేతాప్రానిక  దగగ్గరలోని  ఒక
కుగాప్రామళలో  లళగయస  అన  రరైతసు  ఒకడు
ఉళడేవాడు.  లళగయసకు  తళడత  తాతలసు
ఇచిరన  ఆసిత్త  పనన్నీళడు  ఎకరాల  చేనసు
ఉళడేది.  అయనా  ఏళ,  పప్రయోజనళ?  ఆ

భసూమిలో  ఏద  సరగా  పళడేది  కాదసు.
అళతేకాక తనసు చాలా పదవాడు-  పళటకు
కావలసిన  పెటసుష్టాబడ  కూడా  దొరకక
తళటలసు పడుతసూళడేవాడు. 

ఒకసార వాళల  ఊరక కొళదరసు  వాసపారసులసు
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వచారరసు.  "భసూమసులన్నీ  కొళటళ.  ఎకరానిక
పదివేలసాత్తళ"  అళటసూ.  పదివేలసు  అనసరక
రరైతసులళదరసూ  చాలా  ఉతాల్స్హపడాడ్డిరసు.
చాలామళది  వాళళ్ళీకు  భసూమసులసు
అమసున్మకునాన్నీరసు.  లళగయస  మటసుకు
అమన్మలేదసు.  'భసూమి  అమసున్మకొని  ననసు
ఎకకడక పోవాల?' అనాన్నీడు. 

తశ్వరలోన  అళదరకీ  తెలసిళది-  "శ్రీశరైలళలో
కకృషర్ణకు  ఒక  పెదద్ద  డాసమసు  కడతారసు.   ఆ
ఆనకటష్టా వనక లక్షలాది ఎకరాలోల నళసుళ్ళీ నిలవ
ఉళటయ.  ఒకక  ఎకరాక  పదిలక్షలకు
తకుకవ  కాకుళడా  వససుత్తళది.  చేనలనన్నీ
పొలాలెరైపోతాయ" అని. 

"ననసు  చెపప్పులేదా,  ఈ  వాసపారసులసు  ఒటిష్టా
మసకారసులసు.  మన దగగ్గర  పదివేలకే ఎకరా
కొనసుకుకళదామనసుకునాన్నీరసు"  అనాన్నీడు
లళగయస సళతోషళగా. 

అయతే  చసూససూత్తళడగాన  శ్రీశరైలళ  పాప్రాజెకుష్టా
వనకక  జరగళది.  వళల  చేనసు  రజరాశ్వయర క
సళబళధళ లేకుళడా దసూరళగా విసిరేసినటసుల
అయసళది.  వళల  ఊరక  నళసుళ్ళీ  అళదలేదసు.
భసూమసులసు  అమిన్మనవాళసుళ్ళీ  ఏనాడ  ఊరసు

వదిలేసి  పోయరసు.  భసూమసులసు  కొనన్నీ
వాసపారసులసు  ఆజాపజా  లేరసు.   ఊరళతా
బోసిపోయళది.  పళటలసు  పెడదామళట
కూలీలసు దొరకని సిస్థతి ఏరప్పుడళది. 

తశ్వరలోన అళదరసు రరైతసులసూ బోరసుల వేయటళ
మొదలెటష్టారసు.  "రజరాశ్వయరోల  నిళడా
నళసుళ్ళీళటయ.  మనళ బోరసు వేసేత్త కొలలలసుగా
నళసుళ్ళీ  పడతాయ"  అని ఆశ  పెటష్టారసు  బోరల
వాసపారసులసు.  లళగయస  దగగ్గర  బోరసు
వేససుకున  డబసుబ  లేదసు.  అపప్పుగా  కూడా
దొరకే అవకాశళ లేకుళడళది. బోరసు పళపల
ఆధారళగా  వసవసాయళ  చేసిన  రరైతసులసు
రకరకాల  పళడల  తోటలసు  పెటష్టారసు.  వారక
లక్షలసు  ఆదాయళ  రావటళ  మొదలసు
పెటిష్టాళది. కొనన్నీళలకు మడ కటసుష్టాకొని కూరసురనన్నీ
లళగయసకు  కూడా  తల  తిరగటళ
మొదలెరైళది.  "ఒకక  బోరసు  వేయల-

పళడలతోటలసు  ఎనన్నీటికీ  నిలసుసాత్తయ"  అని
పెరైసా  పెరైసా  కూడబెటష్టాటళ  మొదలెటష్టాడు.

తిళడ తిపప్పులసు మాని పొదసుప చేసాడు. 

ఆలోగా  అకకడునన్నీ  పళడలతోటలసు  అనన్నీ
ఒకకటొకకట ఎళడపోవటళ మొదలెటష్టాయ.
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"ఈ నళసుళ్ళీ మళచివి కావళట" అని కొళదరసు
అనసాగారసు.  "భసూగరర్భ  జలాలసు
అడుగళటయళట"  అని  ఇళకొళదరసు
చెపప్పుకసాగారసు. 

ఆలోగా పళలతోటలసు పెటిష్టాన రరైతసులసు ఇళకా
ఇళకా  బోరసుల  తతవశ్వటళ  మొదలసు  పెటష్టారసు.
కొళదర  బోరలలో  మళచి  నళసుళ్ళీ  పడాడ్డియ.

నళసుళ్ళీ  పడని  వాళసుళ్ళీ  భసూమసులమసున్మకొని
ఎటసుపోయరో,  పోయరసు.  లళగయస
కూడా ఒక జమిళదార దగగ్గర అపప్పు తీససుకొని

బోరసు  వేశాడు.  కాని  తన  దసురదకృషష్టాళ,

బోరసులో నళసుల పడలేదసు! 
ఆలోగా  కొతత్తరరైతసులసు  కొళదరసు  పతిత్త  పళట
వేయటళ మొదలెటష్టారసు.  "పతిత్తక  వాననళసుళ్ళీ
చాలసు! చీడపీడలన్నీ తటసుష్టాకుళటసుళది! ఎకరాక
లక్షరసూపాయలసు  ఆదాయ ళ  ఉళటసుళది!"

చసూసి,  చసూసి  ఆశపడన  లళగయస  'ఇక
లాభళ  లేద'ని  తనసూ పతిత్త  పళట వేశాడు.

అయతే  ఏళ  ఖరన్మమ-  ఆ  సళవతల్స్రళ
ఎళడలసు  విపరీతళగా  కాశాయ.  లళగయస
పతిత్త అళతా ఎళడకు కాలళది.  చివరక పళట
అళతా బసూడద అయసళది. 

మరసుసటి  సళవతల్స్రళ  లళగయస  మళళ్ళీ
అపప్పు  చేసి,  ఈసార  మిరపతోట  వేశాడు.

పళటనసు జళతసువులసు తొకక నాశనళ చేసినా,

'మిగలళదే  చాలసు'  అనసుకునాన్నీడు.   తీరా
పళట చేతిక వచేరసరక మిరప రేటసుల  ఎళత
అడుగళటయళట,  పళటని  కసిన  కూల
డబసుబలసు కూడా గటష్టాలేదసు! 
అయనా పటసుష్టావదలని లళగయస మళల అపప్పు
తీససుకొని,  పప్రకక  పొలళ  వారతో  నటి
ఒపప్పుళదళ  పెటసుష్టాకొని,  ఈసార  వర  పళట
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వేశాడు.  నళసుల  లేక  వర  పళట  దాదాప
ఎళడపోయళది. 

ఆ సరక లళగయస జమీళదారసుకు
ఇవాశ్వలల్స్న  డబసుబ  ఆరళకల  సాస్థయక
చేరసుకునన్నీది.  లళగయస  నరసిళచి
పోయడు.  అతని మనససు విరగపోయళది.

వర  పళటకసళ  కొనన్నీ  పరసుగసు  మళదసునసు

తాగ  చనిపోవాలని  నిశరయళచసుకొని,  ఒక
రోజ  మధాసహన్నీళ  సమయళలో  పొలళ
చేరసుకునాన్నీడు. 

సరగాగ్గ  ఆ  సమయనిక  మఘాలసు
కతమసున్మకునాన్నీయ.  ఉరసుమసులసు,  మరసుపలతో
భయళకరమరైన  వాన మొదలెరైళది.

లళగయస  ఆవేశళ  అళతా  ఆ  వానతో
ఆవిరరైళది.  అతని  ఆశలసు  మళళ్ళీ
చిగసురళచాయ.  తన  వరపళట  ఇక
తిరసుకుకళటసుళది-  ఈసార  బాగా
పళడుతసుళది! తన కషష్టాలనన్నీ తీరతాయ! 

లళగయస  చనిపోయే  ఆలోచనని  పప్రకకన
పెటష్టాసి  పనిలోక  దిగాడు.  ఈసార  అతని
పొలళ  మళచిగా  పళడ  కతకు  వచిరళది.

వచిరన  వడుల  అమన్మసరక  ఆనాటి  వరకూ
తనకు  ఉనన్నీ   అపప్పుళతా  తీరళది!  తనసు
గలచాడు!

 

టీచర: రామసూ! పదహ రైదసు పళడల పరసుల చెపప్పురా!

రామసు: కమలా పళడు, సపోట పళడు, జామ పళడు.....

టీచర: ఊ చెపప్పు,  నాకు మొతత్తళ పదహ రైదసు పళడుల కావాల!

రామసు: ఇళక డజనసు అరటి పళడుల కొనసుకకళడ టీచర! మొతత్తళ పదహ రైదసు అవుతాయ.

నవుశ్వ!
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ఒక నసూడులల్స్ కథ 
కథ : శ్రీమాన ఆదితస వరన్మ, నాలసుగవ తరగతి, చినన్మయ విదాసలయ, హరైదరాబాదసు 
(వాప్రాసిళది : వాళలమన్మ) 

అనగనగా  ఒకపప్పుడు  తిరసుపతిలో  కకృషర్ణ,
అనసురాధ  అన  దళపతసులసు  ఉళడేవారసు.
వారక అఖిల,  సాయ ఆదితస  అన  ఇదద్దరసు
కొడుకులసు  ఉనాన్నీరసు.  అఖిలేమ  నాలసుగవ
తరగతి.  ఆదితేసమ  రళడవ  తరగతి
చదసువుతసునాన్నీరసు. 

పెదద్దవాడు  అఖిల క  ఫస్ష్టా పడ  అళట  చాలా
ఇషష్టాళ.  వాళల  అమన్మ  బాకుల్స్లో  పెటిష్టా  ఇచేర
భోజనళ సరగాగ్గ తినకుళడా ఆకలతో ఇళటిక
వచిర 'నసూడులల్స్ కావాల, పిజార్జీ కావాల' అని
మారాళ  చేసేవాడు.  అనన్నీయసని  చసూసి
ఆదితస  కూడా  అలాన  గడవ  చేసేవాడు.
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పెదద్దవాళసుల  ఎలా  పప్రవరత్తసేత్త  చినన్నీవాళసుల  కూడా
అలాగే పప్రవరత్తసాత్తరసు కదా. 

కకృషర్ణ, అనసూరాధ పిలలలకు ఆరోగసవళతమరైన
భోజనళ  పెటష్టాలని  శతవిధాలా
పప్రయతిన్నీళచేవారసు.  కాన  పిలలలసు  మాతతళ
చాలా  మొళడగా  'చెతత్త  తిళడే  కావాల'

అనవాళసుళ్ళీ.  పాపళ  పిలలలక  తెలీదసు  కదా,

'వాళలక  దర ర్ఘకాలళలో  ఏది  మళచిది'  అనన్నీ
విషయళ?  సశ్వయళగా అనసుభవళలోక వసేత్త
అపప్పుడు వివరళగా అరస్థమవుతసుళది. 

ఒకరోజ  కకృషర్ణ,  అనసూరాధ  అఫీససుకు

వళాళ్ళీరసు;  పిలలలదద్దరసూ  ఆరోజన  ఇళటోలన
ఉనాన్నీరసు. సాయళతతళగా నానమన్మ భానసుమతి
గారని అడగ  పది  రసూపాయలసు  తీససుకొని,

ఇళటి  పప్రకక  షప లో  నసూడలల్స్
కొనసుకొకచారరసు.  నానమన్మకేళ తెలసుససు-  తెచిర
ఇచిర, చేయమళట చేసి పెటిష్టాళది వాళలక! 

నసూడులల్స్ తినసాక ఇదద్దరసూ నానమన్మకు చెపిప్పు
ఆడుకవడానిక  వళలపోయరసు.  రళడు
గళటల  తరాశ్వత  ఇళటిక  వచిర,  చకచకా
కాళసుళ్ళీ  చేతసులసు  కడుకొకని,  సాన్నీనాలసు
చేసారసు:  అనన్నీళ  వడడ్డిససుత్తనన్నీ  అమన్మ  దగగ్గరక
వచారరసు. 
ఆదితేసమ  పోయ  నానన్నీ  పప్రకకన
కూరసురనాన్నీడు;  అఖిల  మాతతళ  నమన్మదిగా
అమన్మ  దగగ్గరక  వచిర,  'నాకు  కొళచెళ
కడుపలో  నపిప్పుగా  ఉళది.  ననసు  అనన్నీళ
తిననసు'  అనాన్నీడు.  దానిక  అమన్మ  'నసువుశ్వ
పిచిర  ఫుడ  అళతా తిళట కడుపలో నపిప్పు
రాదా?'  అని  తిటిష్టా,  కొళచెళ  గోరసువచరని
జీలకరప్ర నళసుల తాప్రాగళచి పడుకబెటిష్టాళది. 

రాతిత  పదకొళడు గళటలక అఖిల ఏడుససూత్త
నిదతలేచి  అనసూరాధ  దగగ్గరక  వచారడు-
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"అమాన్మ!  నాకు  చాలా  కడుప  నపిప్పు
వససుత్తనన్నీది. భరళచలేనళత!" అళటసూ. ఇళకేళ
చెయసల? 

అమాన్మనానన్నీలదద్దరసూ  వళటన  వాడని  పిలలల
ఆససుపతితక  తీససుకువళాలరసు.  ఎమరర్జీనల్స్
వారసుడ్డిలో  వాడక రకరకాల టస్ష్టా లసు  చేసారసు:
"పప్రససుత్తతానిక  నొపిప్పు  తగగ్గడానిక  మళదసులసు
ఇచారళ; ఏమీ  పరేలదసు; రేప ఆపరేషన చేసాత్తళ'

అనాన్నీరసు. 
అఖిల క  ఆససుపతిత  అళతా  విళతగా
అనిపిళచిళది:  చేదసు  మాతతలసు,  ఇళజక్షనల్స్
నపిప్పు, ఫినాయల వాసన- అసలేద నచరలేదసు.
'మరసునాడు ఆపరేషన'  అని చెపిప్పు హసిప్పుటల
వాళసుళ్ళీ  కూడా  అసలసు  ఇళకేమీ  పెటష్టాలేదసు.
అఖిల క ఆకల దళచేసిళది;  ఆపరేషన అళట
భయమసిళది; చాలా ఏడుప వచేరసిళది! 

అయనా  పాపళ,  వాళల  అమన్మ
సమసుదాయళచగా  ఊరసుకునాన్నీడు.

ఆపరేషన థయేటర లో పెదద్ద ససూది ఇళజక్షన
ఇచారక,  ఇళక అఖిల క ఏమీ తెలయలేదసు.
మళళ్ళీ  వాడక  మలకువ  వచేరసరకలాల
హసిప్పుటలోల మరో రసూళలో ఉనాన్నీడు! 

అపప్పుడుచెపిప్పుళది  అమన్మ-  'తినన్నీ  నసూడలల్స్
అరగకపోవడళ వలల కడుపలో నపిప్పు వచిరళది
అఖిల కు. డాకష్టారసుల పొటష్టా కసి, ఆపరేషన చేసి,

అరగని నసూడులల్స్ తీసేసి, పొటష్టా మొతత్తళ కీలన
చేశారసు'. 

మరాన్నీడు డాకష్టారసు గారసు వచిర అఖిల తల
నిమిర "ఎలా ఉళది ఇపప్పుడు?!  ఇక నసుళచి
అయనా అమన్మ పెటిష్టాన ఫుడ తిళటవా,  లేక
నసూడలల్స్ తిళటవా? జళక్ ఫుడ తో మళల మళల
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కడుప  నపిప్పు  వససుత్తళటసుళదమాన్మ,  జాగప్రతత్త!"
అనాన్నీరసు. 
'ఎపప్పుడ ఇళటోల చేసిన ఫ ప్రష్ ఫుడ,  పూప్రట్ల్స్,
చపాతీ,  టిఫినల్స్  మళచివి'  అనాన్నీరసు.
"ఆహరళ విషయళలో అమన్మ,  నానన్నీ చెపిప్పున
మాట  వినసు-  ఇళకపప్పుడ  ఆససుపతితక
రావాలల్స్న అవసరళ లేదసు అనాన్నీరసు. 
"అవునసు  డాకష్టారసు  గారసూ!  మా  తమసున్మడు-

ననసు  కూడా ఇక  నసుళచి  ఎపప్పుడ అమన్మ
నానన్నీ  పెటిష్టాన  ఫుడ  తిళటళ.  వాళల  మాట
కూడా ఎపప్పుడ విళటళ" అనాన్నీడు అఖిల.

దానిక బసులల ఆదితస కూడా తలసూపాడు. 

అళతా  విని  అమన్మ  అనన్నీది,  నవుశ్వతసూ:

"అమన్మ-నానన్నీలసు  అనన్నీ  మళచి  విషయలే
చెపాత్తరసు'  అని  వళళ్ళీదద్దరకే  తెలసేళదసుకేగా,

నాకు  ఇటల  లక్షరసూపాయలసు  ఖరసుర
అయళది?" అని. 

అపప్పుటసున్నీళచీ  పిలలలదద్దరసూ  వాళల  అమన్మ  చేసే
చిరసుధానాసల  టిఫినల్స్  తిని  ఆరోగసళగా,

బలళగా  ఎదిగారసు.  ఇళక  వాళలక  అసలసు
ఆససుపతితక  వళల  అవసరమ  లేకుళడా
పోయళది.  అఖిల క  అయతే  ఆససుపతిత
అసలసు కొళచెళ కూడా నచరలేదసుగా, మర?!

.

సాశ్వగతళ!

కొతత్తపలలలో  పిలలల రచనలకు పాప్రాధానసత ఉళటసుళది. ఈ పసత్తకళలో దాదాప సగళ కథలసు పిలలలసు 
రాసినవి; మిగలనవి పిలలలకసళ పెదద్దలసు రాసినవి.  బొమన్మలసు  వేసిన  వాళసుళ్ళీ   మటసుకు యసువకులసు.  

పిలలలనసు కలవటళ, వాళలతో తెలసుగసులో కథలసు  రాయళచటళ, బొమన్మలసు వేయళచటళ, వాళసుళ్ళీ 
పళపిన కథలన్నీ,  బొమన్మలన్నీ  సరదిదిద్ద  మిగతా పిలలలళదరకీ  నచేరటసుల  పసత్తకాలసుగా తయరసు 
చేయటళ, దానికసళ ఓపెన  సోరసుల్స్  ఉపకరణాలనసు వాడటళ, కథలన్నీ అళదరసూ ఉచితళగా 
చదసువుకునటసుల  ఇళటరన్నీట్ లో  పెటష్టాటళతోపాటసు,  కొనిన్నీ   పప్రతసులసు  అచసుర వేయటళ  మాకు ఇషష్టాళ. 

అళదర  మలసూ  కర  చేసే   ఈ పనిలో  మీరసూ పాలసుపళచసుకళడ.  సాయళ చేయళడ.  పిలలల  
కథల పప్రపళచానిక   సాశ్వగతళ !
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బొమన్మకు కథ రాయళడ 
ఇది చసూసారా?  అమన్మ,  నానన్నీ  అపప్పుడే పటిష్టా  ఇళకా కళసుళ్ళీ  కూడా తెరవని పిలలకు పసత్తకళ  చసూపిళచి
మసురసిపోతసునాన్నీరసు.   అయతే ఏళటి ఆ పసత్తకళ?  వామన్మ..  పిలలని ఐన సీష్టానిన్నీ చేదాద్దమని అపప్పుడే కలలసు
అలేలససుత్తనన్నీటసులనాన్నీరేళ !  అటల ఊహలసు అలలతే  పాప కనసళ ఐఐటీకరైనా వళసుత్తళదని ఆలోచనమ.  ఓసార
ఊహళచళడ-  నిజళగాన అలా జరగతే ఏమౌతసుళది?  ఇపప్పుడే పటిష్టాన  పిలలలకసళ ఐఐటీ కచిళగసులసు,
యళఐటీ టససుష్టా కటసుల ఇసేత్త ఎలా ఉళటసుళది ?! మీ ఆలోచనలన్నీ కథలాగా రాసి పళపగలరేమ చసూడళడ.

చకకని కథకు చకకని బహుమతి! 
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గీటసురాయ 
రచన : వియోగ, కరసూన్నీలసు. 

భవానిదాససు  గపప్పు  కవి.  అతనిది  కవితా
హకృదయళ.  అరణసళలోక  పోయ,  పప్రకకృతిని
చసూసి  పలకససూత్త  అదసుర్భతమరైన  కవితా
ఖళడకలసు  రచిళచేవాడు.  పిటష్టాలసు  పాడనా,

ఆకులసు అలలలాడనా,  గాల పాడనా,  వళకలోల
నళసుళ్ళీ  జలజల  పారనా  అతని  మనససు
పరవళళ్ళీతిత్త కవితాశ్వనిన్నీ చిలకరళచేది. 

భవానిదాససు  భారస  దసురగ్గ  గటిష్టాది.  రకరకాల
పనసులసు  చేససుకుళటసూ  సళసారానిన్నీ
ఈదసుకొససుత్తనన్నీది.  మసుగసుగ్గరసు  పిలలలన్నీ,

అతత్తమామలన్నీ పోషిససుత్తనన్నీది- భరత్తతో పాటసు. 
భవానిదాససుకు  ఏనాడ  సరరైన
'సళపాదన'లేదసు.  కావాసలసు,  పరాణాలసు
చదసువుతసూ,  పదాసలసు  వలలససూత్త  కాలళ
గడపవాడు.  మొదటోల  వారక  చినన్నీపాటి
ఆససుత్తలేవ  ఉళడనరై  గాన,  కూరసురని  తిళట
కొళడలెరైనా కరగపోతాయనన్నీటసుల, రానసు రానసు
పదరకళ చసుటసుష్టాకునన్నీది వాళలని. 

ఒకరోజ వాళల  చినన్నీపాప లలతకు తీవప్రమరైన
జబసుబ  చేసిళది.  వరైదాసనిక చేతిలో డబసుబలసు
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లేఫు. వరైదసుసలసు ఖరీదరైన వరైదసళ ససూచిళచారసు.
పాప్రాణపాయ  సిస్థతి!  చివరక  దసురగ్గ  తన
తాళబొటసుష్టా  అమిన్మ  లలతనసు
బతతికళచసుకవలసి వచిరళది. 

దాళతో  చలళచి  పోయడు  భవానిదాససు-
"దసురాగ్గ!  ఇనాన్నీళసూళ్ళీ  ననసు  ఇళటిని
పటిష్టాళచసుకలేదసు.  ననసున్నీ క్షమిళచసు.  నా కళసుళ్ళీ
తెరచసుకునాన్నీయ.

ఇపప్పుడే  రాజగార  దగగ్గరకు  వళాత్తనసు.  నా
కావాసలనసు  చసూపిళచి,  మన  సళసారానిక
కావలసినళత  ధనళ  తీససుకువసాత్తనసు.
నసువేశ్వమీ దిగసులసుపడకు"  అళటసూ ఓదారర,
రాజగార ఆసాస్థనానిక బయలసు దేరాడు. 

అయతే  రాజగార  కట  మసుళదసునన్నీ
కావలవాళసుళ్ళీ  అతనిన్నీ  ఆపసారసు.  "అయస!
ననసు భవానిదాససు కవిని!  రాజగార దరశ్శనళ
కసళ వచారనసు.  దయ ఉళచి వార దరశ్శనళ
చేససుకనివశ్వళడ" అళటసూ పాప్రారస్థళచాడు. 

"పళచె  కటిష్టాన  పప్రతి  వాడు  కవే!  నాలసుగసు
అక్షరళ  మసుకకలసు  నరసురకునది,  'నాలాళటి
పళడతసుడు  లేడు'  అని  విరప్రవగసుతసూ
రాజగార దగగ్గరక  వచేరది!  పో పోవయస!"

ససుబబయస అన భటసుడు అనాన్నీడు. 

"ఓ దాససూ! యవశ్వనళలో ఉనాన్నీవు. శసుభతళగా
పని  పాటలసు  చేససుకకుళడా,  ఈ  కవితశ్వళ
పిచిర  నకళదసుకయస!  కవితశ్వళ  కూడు
పెడుతసుళదా,  గసుడడ్డినిససుత్తళదా?" వరయస అన
భటసుడు ఇళకొకడు హతబోధ చేశాడు. 

"ఈ భవానిదాససు అళట
ఏమనసుకుళటసునాన్నీరసు.  రాజగారసు  నాకు
గళడపెళడేరళ  తొడగ,  ఏనసుగసు  మీద
ఊరేగసాత్తరసు.  అపప్పుడు  తెలసుససుత్తళది  మీకు-

కవితశ్వళ విలసువ ఏళటో!" చెపాప్పుడు దాససు. 
"సరేగాని,  నినసున్నీ  పోనిసేత్త  మాకే ళ  లాభళ
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చెపప్పు?" అనాన్నీడు ససుబబయస. 
"రాజగారసు నాకచిరన దానిలో కాసోత్త కూసోత్త
యసాత్తలే!" 

"అబేబ  అలా కుదరదసు.  రాజగారసు  నకచేర
బహుమతిలో  నాలసుగో  వళతసునాకు,

నాలసుగోవళతసు  అతనిక  యవుశ్వ.  మిగతా
సగళ నకు" వరయస చెపాప్పుడు పరషకరళ. 

గతసళతరళ  లేక,  భవానిదాససు  అళదసుకు
ఒపప్పుకుని లోనిక పప్రవేశళచాడు. 

వికతమవరన్మ  మహరాజలవారసు  గపప్పు
రసజజ్ఞలసు.  అనకమళది  కవులనసు,
కళారసులనసు  ఆయన  పోషిససూత్త  ఉళటరసు.
ఆయన  చసుటసూష్టా  అనిన్నీ  వేళలా  కవులసు,
పళడతసులసు,  కళాకారసులసు  ఉళటరసు.
వికతమవరన్మ  'రామశరన్మ'  అన  పరొళదిన  కవి
రచిళచిన  కావాసనిన్నీ  ఆసాశ్వదిససుత్తళడగా
భవానిదాససు  సభలోనిక  పప్రవేశ  పెటష్టాబడాడ్డిడు.

కావసగానళ  అయళతరాశ్వత  వికతమవరన్మ
అడగాడు. 

"తమరసు ఎవరసు? ఏ పనిమీద వచారరసు?" 

"మహపప్రభసూ!  ననసు  ఒక  చినన్నీ  కవిని,

భవానిదాససు  నామధేయసుడన్నీ!  చినన్నీపప్పుటి

నసుళడ  కవితశ్వళ  రాయడమ  వకృతిత్తగా
పెటసుష్టాకునన్నీ  వాడని.  తమరక  నా  కవితశ్వళ
వినిపిదాద్దమని  వచారనసు"  వినయళగా
చెపాప్పుడు. 

"ఓహో.  రాయటళ  కాక  మరేమి
చేససుత్తళటరసు?" అడగాడు మళతిత. 
"ఇళక  వకృతిత్త  అళటసూ  వేరే  ఏద  లేదళడ.

రచనయే  నా  వకృతిత్త,  పప్రవకృతీత్తన"  చెపాప్పుడు
భవానిదాససు. 
"ఎళత  దాకా  చదసువుకునాన్నీవు?"  మళతిత
అడగాడు. 

"మహరాజా!  మా  గాప్రామళలో  విదాస
సౌకరాసలసు  అళతళత  మాతతమ.  ననసు
రామాయణ  భారత  పరాణాలసు  మాతతళ
చదసువుకునాన్నీనసు.  గపప్పు  గపప్పు  కవుల
గప్రళథాలసు  మాకు  అలభసళ!"  సిగసుగ్గపడుతసూ
చెపాప్పుడు భవానిదాససు. 
"మహరాజా!  వడవడ  మసూరసుక్ఖనిలా
ఉనాన్నీడు.  చదసువుకొనలేదట;  కవి పళడతసుల
రచనలసు,  కావాసలసు  చదవన  లేదట;  తానసు
మాతతళ  కవితశ్వళ  రాసాత్తడట.  కూపసస్థ
మళడకళ  అనన్నీమాట.  తానసు  రాసిళదే
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గపప్పు  కవితశ్వళ!"  ఆసాస్థనకవి  పలలయస
అనాన్నీడు పలల విరసుపగా. 

"మనిన్నీళచాల  మహరాజా!  కవితశ్వళ
రాయడానిక అమన్మవార దయ,  అభినివేశళ,

సప్పుళదిళచే  హకృదయళ  ఉళటచాలసు.  గపప్పు
కవుల  కావాసలసు  చదవకపోయనా  చకకటి-

చికకటి  కవితశ్వళ  రాయవచసుర"

సమరస్థళచసుకునాన్నీడు భవానిదాససు. 
"అయతే న కవితశ్వళ పప్రయోగళ మా మీదే
మొదలెడతావా?" వికతమవరన్మ భయపడుతసూ
అడగాడు. 

"వదసుద్ద  వదసుద్ద.  మహరాజ  గారక  ఎనోన్నీ
పనసులసునాన్నీయ.  వార  ఆరోగసళ  మాకు
మహభాగసళ.  కాబటిష్టా  ఇతగాడ  కవితాశ్వనిన్నీ
మసుళదసుగా  మా  పళడత  బకృళదానిక
వినిపిళచమనళడ.  అతడ  కవితశ్వళలో  'నస
లేదసు;  పస  ఉళది'  అని  మమసు  భావిసేత్త,
అపప్పుడు అతనిన్నీ తమ మసుళదసుకు తెసాత్తళ "
అనాన్నీడు కవి పలలయస. 
మళతితక  అది  నచిరళది.  "అవునసు  పప్రభసూ!

అడడ్డిమరైన చెతాత్తచెదారళ తమ చెవిన ఎళదసుకు
పడాల?  మన పళడతసులసు ఇతడ కవితాశ్వనిన్నీ

కాచి వడబోసాత్తరసు.  ఆణిమసుతాసలన తమకు
వినిపిళప చేసాత్తరసు" మళతిత చెపాప్పుడు. 

వికతమవరన్మ అళదసుకు సమన్మతిళచాడు. 

ఆ  రకళగా  భవానిదాససు  ఒక  పళడత
పాప్రాళగణళలో  మసుళదససుత్తగా  తన  కవితశ్వళ
వినిపిళచాలల్స్ వచిరళది కొనిన్నీ రోజలపాటసు. 
రోజూ అతనసు తాళపతాప్రాలసు  తీసి చదవడళ,

దానిపెరైన  ఎవరో  ఒకరసు  ఏద  ఒక  వాసఖస
చేయడళ జరసుగసుతసునన్నీది. 

"అరే!  ఇది కాళదాససు  కావసళలోని ఫలానా
పప్రకరణానిక  అనసుకరణ  కదసూ!"  అని  ఒక
పళడతసుడళటడు. 

"ఈ  కథ  మసూలళ  సళసకకృతళలో  ఉళది.

దనిన్నీ నసువుశ్వ కొతత్తగా రాసిళదేమసుళది?"  అని
ఇళక పళడతసుడళటడు. 

"భవాన!  న  కవితశ్వళలో  ఛళద
దషలసునాన్నీయ.  వాసకరణళ  సరగాలేదసు"
ఒక వరైయకరణసుడు అళటడు. 

"అరే ఇదేళ కవితశ్వమయస! చాలా నరసళగా
ఉళది" ఒక కవి. 

"చసూడు  దాససూ!  కవితశ్వళ  విళట  మనససు
ఎగర  గళతసులెయసల.  వయససు  తగగ్గ,
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యవశ్వనళ ఉరకలసు వయసల.  ఇలా మసుసల
వాసనలసు  రాకూడదసు"  అనాన్నీడు  పలలయస
కవి, భవాన కవితాశ్వనిన్నీ తీసి పడేససూత్త. 
చివరక  భవానిదాససు  కళలనళల  పరసళతళ
అయనాడు  "మహనసుభావులారా!  బసుదిద్ధలేక
ఇకకడక  వచారనసు.  ఎలాగసూ  వచారనసు;
రాజగారక  నా  కవితశ్వళ  వినిపిళచకుళడా
పోతే నా పరసువు పోతసుళది. అళదసుకని నాకు
ఒకక  అవకాశళ  ఇపిప్పుళచళడ.  ఆయన
నాకచేర  బహుమానళలో  సగళ  మీకసాత్తనసు"
అనాన్నీడు. 

ఇది  పళడతసులకు,  కవులకు  నచిరళది.

మరసుసటి  రోజన  రాజగార  దగగ్గరక  పప్రవేశ
పెడతామనాన్నీరసు. 
భవానిదాససు ఆ రోజ రాతతలాల మలసుకొని ఒక
తిటసుష్టా  కవితాశ్వనిన్నీ  రచిళచాడు.  అది  అళతా
ఆక్షేపణ కవితశ్వళ;  రాజలనసు,  సిరగలవారని
నిరసిళచే  కవితశ్వళ.  బీదలపాటసుల  వారక
తెలయవని,  పదల  శప్రమశకత్తని  రాజలసు
దచసుకు  తిళటసునాన్నీరని,  రాజలసు  తమ
సాశ్వరస్థళ  కసళ  యసుదాద్ధలసు  చేయససుత్తళట
వాటిలో  పాలగ్గని  సామానస  పప్రజలసు  తమ

పాప్రాణాలసు  పోగటసుష్టాకుళటసునాన్నీరని,  రాజలసు
విలాస  జీవితళ  గడుపతసూ  పప్రజల
ఉససురసుపోససుకుళటసునాన్నీరని రాసి,  దానన్నీళతా
తీససుకళళ్ళీ  రాజగార  మసుళదసు  సభలో
చదివాడు. 

వికతమవరన్మ మొహళ నలలబడపోయళది. 

పళడతసులసు మొహలసు వాడపోయయ. 

కవులసు కళగారసు పడపోయరసు. 
"ఓరీ  భవానిదాససు!  ననసున్నీ  ఆక్షేపిళచేళదసుకు
నకనిన్నీ  గసుళడలసు?!  కవి  పక్షపాతిని  కాబటిష్టా,
నినసున్నీ  పాప్రాణాలతో  వదసులసుతసునాన్నీనసు-  చినన్నీ
శక్షతో.  ఎవరకకడ?!  వడక  నసూరసు
కొరడాదబబలసు  పప్రసాదిళచళడ.  కొరడా
దబబలసు తినాన్నీక వడని గాడదనకకళచి మన
పొలమరలసు  దాటిళచళడ"  కఠినళగా
తీరాన్మనిళచారసు వికతమవరన్మవారసు. 
"క్షమిళచాల  మహరాజా!  మీరచేర
బహుమానానిక  ననొకకడన అరసు ర్హుడని కానసు.
నాకచేర  దానిలో  సగళ  ఈ  పళడతసులకు,

కవులకు ఇసాత్తనని వాగాద్దనళ చేశానసు.  అలాగే
నాలసుగో  వళతసు  తమ  దాశ్వరపాలకులయన
ససుబబయస,  వరయసలకు  ఇసాత్తనని  మాట



కొతత్తపలల                                                         44                                                           మారర  2016

ఇచారనసు.  కాబటిష్టా  మీరచేర  ఈ
బహుమానానిన్నీ   వరళదరకీ  ధరన్మళగా
పళచళడ"  అళటసూ  పాదాలమీద  వాప్రాలాడు
భవానిదాససు. 
వికతమవరన్మ,  మళతిత  అయోమయళలో
పడపోయరసు. 
'ఇదే  సరయ రైన  సమయళ'  అని  ఎళచిన
భవానిదాససు వికతమవరన్మ గసురళచి ఆశసువుగా,

అనరగ్గళళగా  వళద  పదాసలసు  చదివాడు.

ఆయనిన్నీ  ఇళదసుప్రడతోటి,  చళదసుప్రడతోటి,

వికతమారక  మహరాజతోటీ  పోలర,  తన
కవితశ్వళతో ఆకాశానిక ఎకకళచాడు.  అతని
కవితశ్వళ  మకృదసు  మధసురళగా,  సశ్వచచ్ఛళగా,

ఉపమాది  అలళకారాలతో  అమితళగా
శోభిలలళది.   కవితాగానళలో  కూడా
సిదద్ధహససుత్తడరైన భవాన పదాసలసు వికతమవరన్మనసు
ఇటష్టా  ఆకరర్షళచాయ.  ఆయన  సళతోషనిన్నీ
చసూసిన  సభికులసు  కారసకతమానన్నీళతా  తమ
చపప్పుటలతో మారసు మప్రాగళచి రకత్త కటిష్టాళచారసు. 
"మళతితగారసూ! ఈ భవానిదాససుకు విధళచిన
శక్షనసు  ఏళ  చేయల?"  అనాన్నీడు
పనరాలోచనలో, వికతమవరన్మ. 

"తపప్పుకుళడా అమలసు పరచాలల్స్ళదే!  అతని
తోటివారక  ఎవర  భాగాలసు  వారక
ఇవాశ్వలల్స్ళదే"  మహమళతిత  తేలర  చెపాప్పుడు,

పళడతసులనసు, కవులనసు, భటసులనసు చసూససూత్త.
మహరాజల  వారసు  తలారని  పిలపిళచారసు.
కొరడా  తెపిప్పుళచారసు.  కవి  పళడతసులసు
భయళతో  గజగజ  వణికపోతసునాన్నీరసు.
ససుబబయస,  వరయసలసు  తలలళచసుకుని
నిలసురనాన్నీరసు. 

"మహరాజా! మనిన్నీళచళడ! కవిక కవే
శతసుప్రవు!  ఎవరసు  ఎళత బాగా రాసినా సమ
కాలకులెరైన  తోటి కవులసు  వారని మచరరసు.
కాళదాససునసు  కూడ  విమరశ్శళచారట.

భవభసూతిని కూడ వదిలపెటష్టాలేదట!  అలాగే
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పోతన  కవితాశ్వనిన్నీ  ఎళతో  మళది
నిరసిళచారట,  మొలల రామాయణానిన్నీ కూడ
హేళన  చేశారట!  కాన  ఆ  కావాసలనన్నీ
కాలానిక  నిలచాయ.  కువిమరశ్శల  ధాటిక
తాళలేక,  ససునిన్నీత  మనససుకలెరైన  కవులసు
ఎళదరో తమ తదసుపర జీవితాలలో ఘళటళ
పటష్టాలేదసు!  కొళత మళది మహకవులసు తమ
కావాసలనసు అగన్నీక ఆహుతి చేశారసు! 
కవి  కవితాశ్వనిక  గీటసురాయ  విమరశ్శకులసు,
పళడతసులసు,  తోటి  కవులసు  కాదసు.  కేవలళ
పాఠకులే  కవిక  నిజమరైన  భసుజకీరసుత్తలసు!
పాఠకులసు  ఆదరళచిన  కవితశ్వమ  కవితశ్వళ!

అససూయ  దేశ్వషలతో  విమరశ్శళచే

విమరశ్శకులని,  పళడతసులనసు
పటిష్టాళచసుకకూడదసు.  మీవళటి  రసజజ్ఞలకు-

నా  బోటి  కవులకు  మధస  ఎనిన్నీ
అవాళతరాలసునాన్నీయో  గప్రహళచాలన  ననసు
ఇలా  సాహసిళచానసు.  ననసున్నీ,  నాతోపాటసు
వరళదరన  కూడా  క్షమిళచాల"  అళటసూ
వినయళగా  చెపాప్పుడు  భవానిదాససు.  తన
కావాసలనసు బయట పెడుతసూ. 

అటసుపెరైన  వికతమవరన్మ  భవానిదాససు
కవనానన్నీళతా  శప్రదద్ధగా  వినాన్నీడు.  అతని
కవితాశ్వనిన్నీ  మచసురకొని  అతనిన్నీ  ఘనళగా
సనాన్మనిళచాడు.  అతని  దారదాప్రాసనిన్నీ
పారదప్రాలాడు.

టీచర: ఇనిన్నీ రోజలసు బడక రాలేదసు! ఏమయసవురా, కాప్రళతీ?!

కాప్రళతి: 'గాలకుళటసు వాసధ' వచిరళది టీచర!

టీచర: గాలకుళటసు వాసధ గరప్రలకూ, గాడదలకూ వససుత్తళదిరా మనసుషసులక కాదసు.

కాప్రళతి(గణసుకుకనాన్నీడు): ఊరసుకళడ టీచర! పప్రతిరోజూ మీరసు మమన్మలన్నీ గరప్రలాలగా 
నడపిసాత్తరసు; గాడదలాల పని చేయసాత్తరసు! గాలకుళటసు రాకేళ చేససుత్తళది?

వళగళపప్పు మితసుప్రడు:  ఒరే, అకసాన్మతసుత్తగా కారసు వేగ ళ పెళచినటసులనాన్నీవు, ఎళదసుకు?

వళగళపప్పు: ఏళలేదసు, కారసు బేతకులసు ఫయలయసయ, ఏదరైనా  యకల్స్డళటసు జరగేలోగా  మనళ 
ఇలసుల చేరతే మళచిదని!

నవుశ్వ!
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గసురసుభకత్త 
రచన : టి. శ్రీవలీల రాధక, ఈ మయలసు.

 

చాలాకాలళ  కప్రతళ  రామచళదతమసూరత్త  అన
గపప్పు  సళగీత  ఆచారసుసలసు  ఒకరసు
వుళడేవారసు.  ఆయన  దగగ్గర
పప్రతిభావళతసులెరైన  విదాసరసుస్థలసు  చాలామళది
ఉళడేవారసు. 
అయతే  వాళళ్ళీళదరలోనసూ  'మాధసుర',

'గాయతిత'  అన  యదద్దరసు  విదాసరస్థనసులసు
అసామానసమరైన  పప్రతిభ  చసూపతసూ
అళదరకనాన్నీ  మినన్నీగా  కనిపిళచేవారసు.
గసురసువుగార  ఇలసుల  తమ  ఇలేలననన్నీటసులగా

సశ్వతళతతళగా తిరసుగసుతసూ గసురసుపతిన్నీక ఇళటి
పనసులలో  సహయళ  చేససూత్త  ఎపప్పుడ
అకకడే వుళడేవారసు. గసురసువుగారసూ  ఆయన
భారస జానకమాన్మ  కూడా వాళళ్ళీదద్దరన ఎళతో
వాతల్స్లసళగా  కనన్నీబిడడ్డిలలాగా  చసూససు-
కునవారసు. 
వార  విదస  మరకొనాన్నీళళ్ళీలో  పూరత్త
అవుతసుళదనగా,  ఒక  రోజ  రాతిత  పూట
తీరకగా  కూరసురని  మాటలడుకుళటసూ
ఉనన్నీపడు  జానకమన్మగారసు భరత్తని అడగారసు-
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“మీకు  మాధసుర  కనాన్నీ  గాయతిత  అళట
ఎకుకవ యషష్టామా?” అని. 

“అదేమిటి? అలా అడగావు?”

“మాధసుర  అలా  అనసుకుళటోళది.

మధాసహన్నీళ నాతో అళది  ”
“నసువేశ్వమనాన్నీవు?” 

“అదేమీ లేదసు,  గసురసువుగారక మీ యదద్దరసూ
సమానమ అనాన్నీనసు.” 

“ఒపప్పుకుళదా?” 

“ఒపప్పుకలేదసు.”  అళటసూ ఆవిడ  నవిశ్వళది.

“ఇదద్దరమీదా  సమానళగా  యషష్టాళ
వుళడకూడదట.  అలా  వుళట  కూడా
తపప్పునట.  ఎళదసుకళట  తనసు  మనలన్నీ
గాయతిత  కనాన్నీ  ఎకుకవగా  పప్రమిససుత్తళదట.

కాబటిష్టా  మనకు   కూడా  తనళట  ఎకుకవ
యషష్టాళ ఉళడాలట!” 

ఆ మాటలక రామచళదతమసూరత్తగారసు పెదద్దగా
నవాశ్వరసు.  “అలాగా!  అయతే  రేప
తేలేరదాద్దమసులే,  ఆ  విషయళ.  మాధసుర
సళదేహలనన్నీ తీరేరదాద్దమసు  అనాన్నీరసు” . 

అనన్నీటసులగాన మరాన్నీడు గాయతితన మాధసురన
పిలచి  మీకొక  చినన్నీ  పరీక్ష  పెడతానివాళ“ ”

అని చెపాప్పురసు. 
“ననసు చెపప్పుది శప్రదద్ధగా వినళడ.  ఇపడు ననసు
మీ యదద్దర పరసుల మారసుససుత్తనాన్నీనసు  అనాన్నీరసు” .

మొదట మాధసుర వరైప  చసూససూత్త  న  పరసు“
రామలక  అనాన్నీరసు” . తరాశ్వత గాయతిత వరైప
తిరగ న పరసు ససుబబలక  అనాన్నీరసు“ ” . 

“ననసు  ఈ  పరలతో  పిలసేత్త  పలకాల  మీరసు.
పలసుకుతారా!”  అని  అడగారసు.  ఇదద్దరసూ
సరేనళటసూ తలలసూపారసు. 
“ఎవర  పరసు  వాళసుళ్ళీ  సరగా  గసురసుత్త
పెటసుష్టాకుళటరా!  మరరపోయ  నాకు  కపళ
తెపిప్పుసాత్తరా?”  అడగారసు గసురసువుగారసు. 
“మరరపోమసు.  అసల్స్లసు మరరపోమసు  అని”
యదద్దరసూ గటిష్టాగా చెపాప్పురసు. 
“సరే చసూసాత్తనసు. చెపాప్పునసు కదా, ఇది మీకొక
పరీక్ష.  నాకు కొళచెళ పనసుళది.  మీరసు  వళళ్ళీ
అమన్మ  దగగ్గర  కూరోరళడ.  సళగీత  పాఠళ
కొళచెళ సేపయసక చెపాత్తనసు.” 

గసురసువుగారసు  చెపిప్పున  మాటలసు  విని
మాధసురీ- గాయతీత  యదద్దరసూ జానకమన్మగార
దగగ్గరక  వళాళ్ళీరసు.  ఆవిడ  వళట
చేససుకుళటసుళట  చసూససూత్త  కబసురసుల  చెపూత్త
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ఆవిడ దగగ్గరే కూరసురనాన్నీరసు. 
కాసేపటి తరాశ్వత బయటినసుళచి గసురసువుగార
పిలసుప  వినిపిళచిళది.  “వళకటలక,

వళకటలక  అళటసూ” . 

పిలలలదద్దరసూ  మొహలసు  చసూససుకునాన్నీరసు.
గాయతిత లేచి బయటక వళళ్ళీబోయళది. 

“న  పరసు  'వళకటలక'  అని  పెటష్టారా,  మీ
గసురసువుగారసు?” అని అడగళది జానకమన్మ. 
“కాదసు, ససుబబలక అని పెటష్టారసు  ”
“మర 'వళకటలక' అని పిలసేత్త నసువశ్వళదసుకు
వళసుత్తనాన్నీవు?” 

గాయతిత  సమాధానళ  చెపప్పులోపల
వళకటలక ఎకకడునాన్నీవు“ ? తశ్వరగా రా...”

అళటసూ గసురసువుగారసు మరొకసార అరచారసు.
గాయతిత  బయటక  పరసుగతసుత్తతసుళట
మాధసుర  మాతతళ  కదలకుళడా  అలాగే
కూరసురళది. 

గాయతిత వళళ్ళీ ఏళ కావాల గసురసువుగారసూ“ !”

అని అడుగసుతసుళట ఆమ వనకే  మాధసురీ,

జానకమన్మగారసూ కూడా బయటిక నడచారసు.
“ఏమీ  లేదసు,  ఊరకే  పిలారనసు  అనాన్నీరసు”

గసురసువుగారసు. 
“నాకు తెలసుససు-  మాకు  మా  పరసుల  గసురసుత్త
ఉనాన్నీయో లేద చసూదాద్దమని పిలారరసు కదా!

చసూడళడ  గసురసువుగారసూ,  గాయతిత  తన
పరసు  మరరపోయళది-  కాబటిష్టా  పరీక్షలో
ఓడపోయనటల!” అళది మాధసుర. 

“లేదసు- ననసు నా పరసు మరరపోలేదసు  అళది”
గాయతిత. 
“మరరపోకపోతే,  మర  వేరే  పరసుతో
పిలరనపడు రాకూడదసు కదా!” 

“ఎళదసుకు రాకూడదసు?! ససుబబలక మాతతళ
నా  అసలసు  పరా  ఏమిటి?  అది  కూడా
గసురసువుగారసు పెటిష్టాన పరే కదా? 'ససుబబలక'

అని పిలసేత్త  పలకనపడు  'వళకటలక'  అని
పిలచినా పలకచసుర.  అయనా అది మసుఖసళ
కాదసు:  గసురసువుగారసు  పిలవగాన  వళళ్ళీడళ
మసుఖసళ.” 

వాళళ్ళీదద్దర మాటలన జానకమన్మగారసు,  రామ-

చళదతమసూరత్తగారసు నవుశ్వతసూ విళటసునాన్నీరసు. 
“కాన ఇది పరీక్ష కదా గాయతీత?!  ఒక పరసుక
బదసులసు ఇళక  పరసుక పలకతే గసురసువుగారక
కపళ వససుత్తళది కదా? నసువుశ్వ ఓడపోయనటల
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అవుతసుళది!” అనాన్నీరసు జానకమన్మగారసు. 
“అయతే  అవుతసుళదిలేమాన్మ,  ఓడపోతే
ఓడపోతానసు!  గసురసువుగారక  కపళ  వచిర
తిడతే  తిడతారసు!  అటలగని  పిలసేత్త
పలకకుళడా  ఎలా  వుళటనసు?  ఎళదసుకు
పిలారరో ఏమిటో?  దాహళ వేసి పిలారరేమ;

ఏమనాన్నీ  పని  వుళడ  పిలారరేమ?!  ననసు
గలవడళ  కసళ  గసురసువుగార  మాట
విననటసులగా ఎలా కూరసురళటనసు?” 

గాయతిత మాటలసు పూరత్త అవుతసుళడగాన
గసురసువుగారసు ఆమని దగగ్గరక తీససుకుని తల
నిమిరారసు. “ఇదేనమాన్మ, ఇవాళ మీకు పెటిష్టాన
పరీక్ష!” అనాన్నీరసు. 

మాధసురక  తన  తపప్పు  తెలసిళది.  పరీక్షలో
గాయతిత  గలచిళదన  అరస్థమయళది.

చినన్నీబసుచసురకుని  తల  వాలసురకునన్నీ
మాధసురని  మరొక  చేతోత్త  దగగ్గరక
తీససుకునాన్నీరసు గసురసువుగారసు.
“అమాన్మనానన్నీలన    గసురసువులన   దేవుడీన్నీ
పప్రమిళచవలసిళది ఇలాగేనమాన్మ!  నరసురకుళ-

టవా?!”  అనాన్నీరసు.  ఆమ తల మీద చేయ
వేసి   బళగారసు  తలలవి   కదా“ ,

నరేరససుకుళటవు, నాకు తెలసుససు.” అనాన్నీరసు
మళళ్ళీ ఆయన. 

మాధసుర సళతోషళగా తలవూపిళది. “పాఠళ
పూరత్తయపోయళది  కదా,  రళడ  అళదరకీ
పరమానన్నీళ  పప్రసాదళ  పెడతానసు.”  అనాన్నీరసు
జానకమన్మగారసు. 
ఆవిడ  చిరసునవుశ్వతో లోపలక వళసుత్తళట ఆమ
వనసుక  చెటష్టాపటష్టాలసు  వేససుకుని  మాధసురీ,

గాయతీత  పరసుగతాత్తరసు.  వాళళ్ళీదద్దరన
వాతల్స్లసళగా  చసూససూత్త  గసురసువుగారసు
మనససులోన ఆశీరశ్వదిళచారసు. 
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రామసు-సోమసుల కథ
అనక సారసుల  మనళ అనసుకున దానిక,  అసలసు జరగేదానిక చాలా తేడా ఉళడే అవకాశళ ఉళది.  మనళ
అనసుకునదానికళట అసలసు వాసత్తవళ ఏళటి, అనన్నీదే మసుఖసళ.  ఇదిగో, ఈ  కథ చదవళడ....

రచన : నారాయణ, కొతత్తపలల బకృళదళ

రామాపరళలో రామసు సోమసు అన ఇదద్దరసు
పిలలలసు  ఉళడేవాళసుళ్ళీ.  రామసుకు  పదేళసుల.
సోమసుకు ఆరేళసుల. 
వాళలదద్దరసూ  ఎకకడకళలనా  కలసి  తిరగేవాళసుల;

చాలా  సారసుల  కలసి  తినవాళసుల;  ఎపప్పుడ
కలసి  ఆడుకునవాళసుల.  ఇదద్దరకీ  ఒకరళట
ఒకరక పాప్రాణళ. ఊళల వాళలళతా వాళలని చసూసి
మసురపెళగా నవుశ్వకునవాళసుల. 
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ఒకరోజన  రామసు-సోమసులదద్దరసూ  గాల
పటలసు  ఎగరేసేళదసుకు  ఊర  అవతలక
వళాలరసు.  గాల తగనళతగా ఉళది.  రోడడ్డిళతా
ఖాళగా  ఉళది.  రామసు  గాల  పటనిన్నీ
ఎగరేససూత్త  వనకక  నడుససూత్త  ఉళట  సోమసు
దారప  కళడని  చేతిలో  పటసుష్టాకొని
గళతసులేససుత్తనాన్నీడు. 

ఆ హడావిడలో ఇదద్దరసూ చసూససుకనలేదసు:
వాళసుల  ఊరక  చాలా  దసూరళగా,  అడవి
అళచసుకు  వచేరశారసు!  ఆ  సమీపళలో  నర

మానవుడు అళటసూ ఎవశ్వరసూ లేరసు. 
అయనా రామసు సోమసులకు ఏళ భయళ?

రామసు  వనకక  నడుససూత్తన  పోయడు.

సోమసు గళతసులేససూత్తన  పోయడు.  అయతే
అకసాన్మతసుత్తగా  వాళల  సళతోషళ  పెదద్ద
గళదరగోళళగా మారళది: ఒక బళడరాయని
తటసుష్టాకొని  రామసు  జార  పడాడ్డిడు-  పడటళ
పడటళ  నరసుగా  అకకడునన్నీ  ఓ  లోతెరైన
బావిలో పడపోయడు! 

బావిలో చాలా నళసుల  ఉనాన్నీయ-  కాన పదేళల
రవిక  ఇళకా  ఈత  రాదసు.  వాడు
మసునసుగసుతసూ  తేలసుతసూ  చేతసులసు  పెరైకతిత్త
కేకలసు వేయటళ మొదలెటష్టాడు. 

బావి అళచసుకు పరసుగసున చేరసుకునన్నీ సోమసు
'పెదద్ద  వాళలవరరైనా  దగగ్గరోల  ఉనాన్నీరేమ'  అని
చసుటసూష్టా చసూశాడు.  ఎవశ్వరసూ లేరసు.  అయతే
అకకడే  ఉనన్నీ  చేద  తాడు  బొకకన  వాడ
కళటపడాడ్డియ. 

ఏమాతతళ  ఆలోచనలేకన  వాడు  తాడునసు
పటసుష్టాకొని బొకకననసు బావిలోక జారవిడుససూత్త
"ఇదిగో  రామసూ!  దనన్నీళదసుక!  వదలకు!

గటిష్టాగా  పటసుష్టాక!  ననసు  నినసున్నీ  పెరైక
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లాగసుతానసు!"  అని అరచాడు. 

బొకకన  అళదిళచే  తడవు  రామసు  దానిన్నీ
గటిష్టాగా  పటసుష్టాకొని  వేప్రలాడటళ
మొదలసుపెటష్టాడు.  సోమసు  శకత్తనళతటిన
వచిరళచి మితసుప్రడని పెరైక  లాగటళ మొదలసు
పెటష్టాడు.  మలలగా  బావి  అళచసుకు
రాచసుకుళటసూ రాచసుకుళటసూ,  రామసు ఉనన్నీ
బకకటసుష్టా  ఒకొకకక  అళగళళగా  పెరైక
జరసుగసుతసూ పోయళది. 

మకునసు  పటసుష్టాకొని  లాగసుతసునన్నీ  పిలలవాడు
సోమసుకు  చేతసులసు  దకొకపోయ  రకత్తళ
కారళది.  అయన  వాడు  తాడుని  చేయ
జారనివశ్వలేదసు.  కొదిద్దసేపటిక  బొకకనతో
పాటసు  రామసు  బావిపెరైక  చేరసుకునాన్నీడు
క్షేమళగా. 

మితసుప్రలదద్దరసూ  కాళసుల  చేతసులసు
వణసుకుతసుళడగా  ఒకరనొకరసు  అభినళదిళ-

చసుకునాన్నీరసు.  కళల  నళసులపెటష్టారసు.  అకకడే
ఇదద్దరసు కొళతసేప చతికల పడాడ్డిరసు. అటసుపెరైన
సాయళకాలళ  అవుతసుళడగా  బయలసుదేర
ఊరోలక వచారరసు. 
వాళల  వాలకానిన్నీ  చసూసిన  పెదద్దవాళలళతా"

ఏమరైళది, ఏమరైళది?!" అని అడగారసు. 
"చెబితే  పెదద్ద  వాళసుల  కొడతారేమ"  అని
భయపడాడ్డిరసు  రామసు  సోమసులసు.  అయతే
వాళలనవశ్వరసూ ఏమీ అనలేదసు- 

అళతేకాదసు. వాళసుల వాళల మాటలన్నీ కూడా
ఎవశ్వరసూ నమన్మలేదసు!  "పోళడరా!  ఇళకవశ్వర
చెవుళల  అయన  పూలసు  పెటష్టాళడ.  కటసుష్టా
కథలసు  చెబితే  నమన్మళదసుకు  మళ  ఏమనాన్నీ
తికకలోళలమా?"  అనాన్నీరసు. 
ఆ సమయళలో వాళళ్ళీ మాటలన్నీ నమిన్మళద,
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మనససూస్ఫూరత్తగా  వాళలనసు  మచసురకునన్నీద  ఆ
ఊర చివరన ఉళడే పెదద్దతాత ఒకకడే. 

"అయనా  తాతా,  ఊరకే  కాకపోతే  ఇదలా
సాధసమ  చెపప్పు?  ఆరేళల  సోమసు  తనకు
రటిష్టాళప బరసువు ఉళడే రామసుని అళతలోతెరైన
బావులోళచి ఒకకడే పెరైక ఎలా లాగసుతాడు?”

అడగారసు ఊళళ్ళీవాళసుళ్ళీ, మన లాగాన.

తాత  నవుశ్వతసూ  చెపాప్పుడు:   "మానవునిలో
అళతరగ్గతళగా  అనళతమరైన  శకత్త  ఉళది.

అయతే  సామానసళగా  మనళ  అళదరళ
ఒకరనొకరళ  వనకక  లాకుకళటసూనో,

అనసుమానిససూత్తనో,  చినన్నీబోతసూనో,  మన
ఆలోచనలతో  మనలన్నీ  మనమ  నిరీశ్వరసుసలళ
చేససుకుళటసూళటళ. 

నిజానిక  ఆరేళల  పిలలవాడు  తనకు  రటిష్టాళప
బరసువునన్నీ  సేన్నీహతసుడని  బావిలోళచి  పెరైక
లాగటళ  మనళ  అనసుకుళటసునన్నీళత
అసాధసళ ఏమీ కాదసు- 
ఎళదసుకళట  ఆ  సమయళలో  "నసువుశ్వ  ఈ
పని చేయలేవు"; "నకది చేత కాదసు"; "నకు
ఇది  రాదసు";  "నసువుశ్వ  చినన్నీ  పిలలవాడవి"-

అనళదసుకు  అకకడవశ్వరసూ  లేరసు  కదా;

అళతేకాక ఆ పిలలవాడు తనక తానసుగా అటల
ఆలోచిళచి,  చినన్నీబోయ,  చేతసులసు
మసుడుచసుకు  కూరసురనళదసుకు  అవకాశళ
ఇచేరళత సమయమసూ లేదసు! 
వాళళ్ళీమీ అబదద్ధళ చెపప్పుటలదసు. నాకు తెలసుససు"
అనాన్నీడు పెదద్దతాత.

సల ఫోనా మజాకా!

వళగళపప్పు: డాకష్టారసు గారసూ! నా చెవులసు రళడ  బాగా కాలపోయనరై చసూడళడ.

డాకష్టారసు గారసు(మళదిససూత్త): ఈ చెవి ఇళతగా ఎటల కాలళది నాయనా?

వళగళపప్పు: ఏళ లేదసు సార ఇళటోల బటష్టాలసు ఇసీత్తస చేససుత్తళడగా ఫోన మగళది. ఫోనసు అనసుకొని ఇసీత్తస 
పెటష్టానసు చెవిదగగ్గర పెటసుష్టాకునాన్నీనసు.

డాకష్టారసు : మర  ఈ రళడ చెవి ఇళతగా  కాలళదేమి నాయనా?

వళగళపప్పు(విససుకుకళటసూ) : మర ఆ తరాశ్వత మీకు కూడా ఫోనసు చెయసలల్స్ వచిరళది గద సార?!
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జళక రాజ కథ 
 అనసుసకృజన: నారాయణ, కొతత్తపలల బకృళదళ. 

బతహన్మదతసుత్తడు  కాశీ  రాజస  పీఠానిన్నీ
అధరోహళచకమసుళదసు యసువరాజగా విలాస
జీవితానిన్నీ  గడుపతసూ ఉళడేవాడు.  అతనిక
ఉళడే వససనాలోల ఒకటి, వేట. 

కాశీ  యసువరాజక  కొళత  సమయళ
చికకళదళట  చాలసు,  వేటడేళదసుకు

అడవిలోక  పోయేవాడు.  ధనసురాబణాలసు
ధరళచి,  గసురాప్రానన్నీకక  కాలయమసుడలా
సళచరళచే బతహన్మదతసుత్తడని చసూసేత్త అడవిలోని
జళతసువులనన్నీ వణిక పోయేవి. 

అతని  వలల  జళతసువులనిన్నీటిలోనసూ  ఎకుకవ
నషష్టాపోయళది  జళకలసు.  కాశీ  రాజాసనిక

బౌదద్ధ కథ
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ఉతత్తరాన  ఉనన్నీ  అడవులోల  లెకకలేననిన్నీ
జళకలసు పప్రశాళతళగా జీవిళచేవి.  ఇపప్పుడవనన్నీ
భయళతో బకకచికకపోసాగాయ. 

వాటనిన్నీటికీ రాజగా ఉళడన బోధసతసుత్తత్త్వుడు
ఒకనాడు  తోటి  జళకలనిన్నీటిన
సమావేశపరచి,  "మితసుప్రలారా,  అనక
తరాలసుగా  మనవాళలళతా  ఎలాళటి
దసురవసస్థలసూ  లేక  ససుఖళగా  జీవిళచటనిక
అలవాటసుపడ   ఉనాన్నీరసు.  మన  శరీరాలనన్నీ
బాగా  కొక్రొవుశ్వ  పటిష్టానరై,  ఎమసుకల  సళధసులసు
కావలసినళత  చసురసుకుగా  కదలటళ  లేదసు.
ఇపప్పుడు యీ కాశీ యసువరాజ పరట ఆపద
మసుళచసుకొచేర  సరక,  మనళ  అతని
బాణాలకు ససులభళగా చికుకకుళటసునాన్నీళ. 

అళదసువలల  మనళదరళ  మన  శరీరాలనసు

బాగసుచేససుకవాల;  మన  చసురసుకుదనళ
పెళచసుకవలసి ఉనన్నీది.  అయతే బతహన్మదతసుత్తని
తీరసు  చసూసేత్త   ఆ  లోగాన  మనళ  ఎవశ్వరళ
మిగలని  పరసిస్థతసులసు  ఎదసురవుతామమ
అనిపిససుత్తనన్నీది. 

ఉతత్తమ  సళసాకరాలనసు  అనకానిన్నీ  పోప్రాది
చేససుకునన్నీ కారణళగాన యీ బతహన్మదతసుత్త కాశీ
యసువరాజగా జనిన్మళచాడు. అయతే ఏనాటి
దసుషష్టా కరన్మలో అతనిన్నీ యీ మారణ పరశ్వళలో
భాగసాశ్వమిని చేససుత్తనాన్నీయ.  అతనిలో కరసుణ
బలపడతే  తపప్పు  మన  కషష్టాలసు  పూరత్తగా
తీరవు.  దానికరై  మనళ  పెనసు  తాసగాలకు
సిదద్ధమవాశ్వల.  మీరళతా  సరేనళట  ననసు
అతనితో మాటలడతానసు" అనన్నీది. 

జళకలనన్నీ  సమన్మతిళచిన  మీదట,  ఆరోజ
వేటకరై  బయలసుదేరన  బతహన్మదతసుత్తడక  అడవి
అళచసున  ఎదసురేగ,  పప్రమ  పూరతమరైన
సశ్వరళతో, మానవ భాషలో- "యసువరాజా! న
బలసళపదకు ఎదసురొడడ్డి  నిలసువలేని  జళకల
సమసూహళ కొదిద్ద  నలలోలన,  న పప్రతాపళ వలల
వళదల సళఖసకు చేరసుకునన్నీది.  మిగల ఉనన్నీ
జళకలసు  కూడా తమ జీవన కప్రయలనిన్నీటిన
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పప్రకకన  పెటిష్టా  భయళతో  మసుడుచసుకొని
పోయయ. ఇదే గనక కొనసాగతే ఇక యీ
అడవులలో  జళక  అనన్నీదే  కనిపిళచకుళడా
పోతసుళది.  అళదసువలల  నసువుశ్వ  మా  మీద
దయ  చసూపాల.  మమన్మలన్నీ  వధళచరాదసు"
అనన్నీది. 

బతహన్మదతసుత్తడు  దాని  మాటలకు  నవిశ్వ
"పప్రభసువులసు  మకృగయ  వినోదసులసు.  కాబటిష్టా
ననసున్నీ  వేటడవదద్దన అధకారళ మీకు లేదసు.
అయతే  మీరళతా  మా  రాజసళలోని
పాప్రాణసులసు-  కనసుక  మీ  కరకని  ననసు
మనససులో  పెటసుష్టాకుళటనసు-  అయతే  దాని
వలల నాకేమి లాభళ?" అనాన్నీడు. 

"ఏ  పాప్రాణి  పటల  అయనా  మీ  మనససులో
ఉదయళచే  కరసుణ  మీకు  ఎనలేని  మలసు
చేససుత్తళది.  పప్రభసువులెరైన  తమకు  మాబోటి
అలప్పుజీవులసు  చేయగల  మలసు  అళతకళట
ఏమసుళటసుళది?" అనన్నీది జళకరాజ. 

"అలా కాదసు.  ననసు మీ జాతినళతటిన ఏమీ
చేయకుళడా  వదసులసుతానసు.  మీరసు
నిశరతళగా  బతతకవచసుర.  అయతే  దానిక
బదసులసుగా,  మీలో  రోజకొకరసు  నాకు

ఆహరళ అవుతసూ ఉళడాల.  అది మీ జాతి
పటల మీకునన్నీ నిబదద్ధతనసు ససూచిససుత్తళది; ననసు
ఇచిరన  మాటనసు  కూడా  నాకు  ఏరోజకు
ఆరోజ  గసురసుత్త  చేససుత్తళటసుళది"  అనాన్నీడు
బతహన్మదతసుత్తడు. 

జళకల  రాజ  మిగలన  జళకలకేసి  జాలగా
చసూసిళది.  అవి సమన్మతిససూత్త  తలలసు ఊపిన
మీదట,  అది  బతహన్మదతసుత్తడక  తమ
అళగీకారానిన్నీ తెలయజేసిళది. 

ఆ  రోజన  జళకలనన్నీ  వళతసులసు
వేససుకునాన్నీయ;  రోజకొక  జళక  చొపప్పున
యసువరాజకు  ఆహరమౌతసూ  వచిరళది.

పప్రతిరోజూ  ఒక  జళకనసు  అడవి  అళచసున
నిలప బాధసత జళకరాజది. 

జళకల జీవితాలసు తశ్వరలోన సాధారణ సిస్థతిక
చేరసుకునాన్నీయ.  ఎటొచీర రోజకు ఒక జళక
నిశశ్శబద్దళగా అదకృశసళ అయపోయేది; అయతే
మిగలన జళకలోల నిరర్భయత పెరగళది;  అవి
తిరగ  బలళ  పళజకునాన్నీయ;  వాటి
శరీరాలసు  చసురసుకుగా  తయరయసయ.

జళకల  సళతతి  తిరగ  పెరగనారళ
లభిళచిళది. 
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ఆ  సమయళలో  ఒకసార  యసువరాజకు
ఆహరళగా వళల వళతసు ఒక ఆడ జళకదరైళది.

అది ఆ సమయళలో నిళడు గరర్భణి.  'తన
పిలలనసు యీ లోకళలోక తెచేర మసుళదసుగాన
తన జీవితళ  మసుగయనసునన్నీదే'  అని దానిక
చాలా దసు:ఖళ వచిరళది. 

దానిన్నీ  అడవి  దాటిళచేళదసుకు  వచిరన
జళకరాజకు  దాని  దసు:ఖళ
అరస్థమరైళది-"జళకల  సళతతిని  తిరగ  వకృదిద్ధ
చేసేళదసుకు గదా,  యసువరాజతో ఇటసువళటి
ఒపప్పుళదళ కుదసురసురకునన్నీది?  ఇపప్పుడు ఇలా
నిళడు  గరర్భణిని  అతనిక  ఆహరళగా
పళపటళ ఎళత తెలవి తకుకవ పని?!"  అని
ఆలోచిళచి,  దానిన్నీ  ఊరడససూత్త  "తలీల!
వళతసునసు  మళల  ఏద  ఒకనాటిక
మారసురకుళదసువు.  ఇవాలష్టాక  ఏద  ఒక
విధళగా  ఆ  ఖాళని  భరీత్త  చేసాత్తనసు.  నసువుశ్వ
పో!" అని దానిన్నీ వనకక పళపిళచేసిళది. 

ఆనాడు  సశ్వయళగా  తనకు  ఆహరళ
అయేసళదసుకు  వచిరన  జళకరాజనసు  చసూసి
బతహన్మదతసుత్తడక  చాలా  ఆశరరసళ  వేసిళది.

"ఏళటి ఇది? ఇవాళల నసువేశ్వ వచారవళదసుకు?

మిగలన జళకలేమరైనాయ?"  అని అడగాడు
దానిన్నీ. 
జళకరాజ  అతనిక  జరగన  సళగతిని
వివరళచి, "రాజా!  ననసు లేకునాన్నీ మా జాతి
వారసు  తమ  మాట  తపప్పురసు.  నసువుశ్వ
నిశరళతగా  ననసున్నీ  చళపవచసుర;  ఏమీ
పరాశ్వలేదసు" అనన్నీది. 

"కాదసు, నసువుశ్వ వళల వేరే జళకనసు దేనరైన్నీనా
పళప.  నినసున్నీ  చళపటళ  నాకళదసుక  ఇషష్టాళ
కావటలదసు"  అనాన్నీడు  బతహన్మదతసుత్తడు,

కలవరపడుతసూ. 

జళకరాజ  నవిశ్వ  "యసువరాజా!  శరీరళ
అళటసూ ఒకటి ఉనన్నీపప్పుడు దానిక  కషష్టాలసు
తపప్పువు.  చినన్నీతనళలోనసు,  యౌవనళలోనసు,
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మధస  వయససుల్స్లోనసు,  మసుసలతనళలో
కూడానసు ఎకకడ దసు:ఖళ అకకడ,  ఉళడన
ఉనన్నీది. రాజెరైన వాడు దసు:ఖానిన్నీ అధగమిళచి
ఇతరసులకు  మారగ్గదరశ్శకుడు  కావాల  తపప్పు,
తన  శరీర  రక్షణ  కసళ  పప్రజలనసు  బల
చెయసకూడదసు." అనన్నీది. 

ఆ  క్షణళలోన  యసువరాజలో  అనళతమరైన
పశారతాత్తపళ  నలకొనన్నీది.  "రాజ  ధరాన్మనిన్నీ
నిలసుపకునళదసుకు  సాధారణమరైన   జళక
ఒకటి  తన  పాప్రాణాలనసు  అలవకగా
తసజళచబోయళదే,  మర  తనసు?  ఇనిన్నీ

పాప్రాణసులకు  పప్రభసువరైన  తనసు  నిసిల్స్గసుగ్గగా  ఆ
పాప్రాణసులనసు  ఎలా  హళసిససుత్తనాన్నీడు,

ఇనాన్నీళసులగా?!  నిజానిక  వాటిని  అనిన్నీటిన
కాపాడవలసిన బాధసత తనదే;  తనసు  'వేట'

అన  యీ  కకౄరకరన్మలో  ఎళదసుకు
కూరసుకుపోయడు?”  తక్షణళ  అతనిలో
హకృదయ పరవరత్తన కలగళది. 

జళకరాజలో  బోధసతసుత్తత్త్వుడని  దరశ్శళచిన
యసువరాజ  దాని  మసుళదసు  మకరలాలడు.

అటసుపెరైన అతనసు ఇక ఏనాడ వేటడలేదసు;
జళతసువులన్నీ హళసిళచలేదసు!! 

ఇళకేమీ లేవా?

వళగళపప్పు అదద్దళ మసుళదసు కూరొరని పసత్తకళ చదసువుతసునాన్నీడు-  చసూసీ, చసూసీ మితసుప్రడొకడు 
అడగేశాడు-

మితసుప్రడు: ఒరే! ఇళదాకటినసుళడ చసూససుత్తనాన్నీనసు; నసువుశ్వ అదద్దళ మసుళదసు కూరొరన ఎళదసుకు 
చదసువుతసునాన్నీవు?

వళగళపప్పు (నవుశ్వతసూ): ఇళదసుకు మసూడు కారణాలసునాన్నీయ. ఒకటి- అదద్దళ మసుళదసు కూరొరని 
చదివితే మన మీద మనకు ఓ చసూప ఉళటసుళది.  రళడు- మనళ చదివేటపప్పుడు ఒళటర తనళ 
పోతసుళది; మనతోబాటసు ఒకరసు చదసువుతసునాన్నీరసు అని అనిపిససుత్తళటసుళది. ఇక మసూడు- ఒకేసార 
రవిజన కూడా ఐపోతసుళది!

వినన్నీ మితసుప్రడక కళసుళ్ళీ తిరగాయ!

నవుశ్వ!
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కూప్రర జళతసువుల కథ
జరగన కథ:  కరసువు రోజలసు.  కేశ్వకుజన చెటసుష్టా తొరప్రలోళచి ఓ  మాయలోకళలోక జార పడాడ్డిడు.  అకకడ
విళత అవశ్వ కనిపిళచిళది. ఆ అవశ్వ ఏళ చెపత్త అది చేశాడు కేశ్వకుజన. చివరక ఆ అవశ్వ వాడ చేతిక ఒక డపప్పు
ఇచిర పళపిళచిళది.  ఆ డపప్పు కొడతే ఊరళతటికీ కావలల్స్నళత అనన్నీళ పప్రతసక్షమయేసది.  అటల  ఊళళ్ళీ
వాళలళతా బతతికపోయరసు. తరాశ్వతేమరైళద ఇదిగో, చదవళడ!  

మసూలళ: బెరీష్టా, సోష్టారీనోరీ డాట్ కామ    అనసుసరణ: నారాయణ

ఇక  ఆ  తరాశ్వత  ఊళళ్ళీ  వాళళ్ళీళతా  తమ
పాప్రాణాలసు  కాపాడన  కేశ్వకుజన ని  చాలా
గౌరవళగా  చసూడటళ  మొదలసు  పెటష్టారసు.

ఎవరన్నీ  చసూసినా  కేశ్వకుజన ని  మచసురకున-

వాళళ్ళీ:  అళదరసూ  కాదసు  లెళడ-  ఒకకడు
తపిప్పుసేత్త  అళదరసూ.   వాడవరో  తెలసుసా?

రళడవ భాగళ
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అనానల్స్! 
అనానల్స్క  ఒకకడకీ  తన  కొడుకు  ఇటల
తనకళట  గపప్పు  పరసు  సళపాదిళచసుకవటళ
ఏమాతతళ నచరలేదసు.  "నాకే గనక అటలళటి
డపప్పు  ఉళట  ననసు  క్షణళలో 
ధనికుడనరైపోదసునసు!"  అనసుకుని  అతనసు
దహళచసుకు పోయడు.  

కొడుకుకు మళచిపరసు వసేత్త తనకీ వచిరనటల
కదా,  కొడుకుకు  వచిరన  సళపద  తనకీ 
వచిరనటల  కదా?  అయనా అససూయ ఎటల
ఉళటసుళద  చసూడళడ-  పప్రతిరోజూ  అనానల్స్
కొడుకుని  పీడళచసుకొని  తినటళ  మొదలసు
పెటష్టాడు:  "నకు ఈ డపప్పు ఎటల  దొరకళది
చెపప్పు!"  అని. 

"రేప  చెపాత్తనసు-  ఎలసులళడ  చెపాత్తనసు-  మళళ్ళీ
చెపాత్తనసు"  ఇటల  చాలా  రోజలసు
తపిప్పుళచసుకునాన్నీడు కేశ్వకుజన. 

అయనా  పిలలవాడు  కదా,  పళతళ  వడని
తళడతక  ఒక  రోజన  లళగే  పోయడు.

"భసూమి అడుగసున  ఉళడే  మసుసలమన్మ  కథ
అళతా  చెపప్పుశాడు.  అళతే  కాదసు,  వాడు
అనానల్స్క  చెటసుష్టాబొరయ  కూడా
చసూపిళచేశాడు! 

మరసుక్షణళ  అనానల్స్  బొరయలోళచి  లోనిక
దసూకేశాడు!  అళతకుమసుళదసు  కేశ్వకుజన
తిరగనటసులగాన  అనానల్స్  కూడా  ఊరళతా
తిరసుగసుతసూ  "ఎవరది?  ఎవరసునాన్నీరసు,
ఇకకడ?" అళటసూ అరచాడు. 

చివరక  అతనిక  తోటలో  కూరసురనన్నీ
మసుసలమన్మ  కనబడన  కనబడళది.  అనానల్స్
ఆమ  దగగ్గరకు  పోతసూన  మొరటగా  "ఓ
మసుసలమాన్మ!  లే!  ఇళకా  దేనికసళ
చసూససుత్తనాన్నీవు?  నాకు  అవతల  చాలా  పని
ఉళది.  తొళదరగా  తినళదసుకు  ఏదరైనా
పెటసుష్టా!" అనాన్నీడు. 

మసుసలవశ్వ  సనన్నీగా  నవుశ్వతసూ  "ఇళటి
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వనకునన్నీ  తోటలోక  పో,  నాయనా!

అకకడునన్నీ చిలకడ దసుళపల కయసలోక పో.

ఆ  చిలకడ  దసుళపలసు  ఏమళటసునాన్నీయో
జాగప్రతత్తగా  వినసు:  "ననసున్నీ  తవిశ్వ  తీససుకళసుల!"
అని  పాప్రాధేయపడే  వాటిని  అసలసు
మసుటసుష్టాకకు.  అటల కాక  "ననన్నీళ చేయకు-

ననసున్నీ  తవశ్వకు"  అని  మొతసుత్తకున  చిలకడ
దసుళపలసు  కనబడగాన  వాటిని  తతవిశ్వ  నా
దగగ్గరక తీససుకురా" అనన్నీది. 

అయతే అనానల్స్ చాలా అనసుమానససుత్తడు.

"నాకేమరైనా  తికక  అనసుకుళటసునాన్నీవా,  ఓ
మసుసల  తొకూక?!  న  మాయలనన్నీ  నాకు
తెలసుససు!  'ననసున్నీ  పీకకు'  అని  మొతసుత్తకున
చిలకడ  దసుళపని  పీకానళట  నాకు  ఏద
తెలీని నషష్టాళ జరగపోతసుళది-  అదే కదసూ,  న

పథకళ?  నసువుశ్వ ననసున్నీ మసళ చేయలేవు!"

అనసుకుళటసూ తోటలోక పోయడు. 

అతనిన్నీ చసూడగాన చాలా చిలకడ దసుళపలసు
"రా! ననసున్నీ తతవిశ్వ తీససుకళసుల!" అని అరవటళ
మొదలెటష్టాయ.  వాటిలో  తన చేతికళదిన ఓ
నాలసుగరైదిళటిని  పీక  మసుసలమన్మ  దగగ్గరక
పోయడు అనానల్స్. 
మసుసలమన్మ దానిని గమనిళచనటల చసూసిళది.

అళతకు  మసుళదసు  కేశ్వకుజన కు  చెపిప్పునటల
ఇతనిక  కూడా  "ఆ  దసుళపని  వొలచెయస.
చెకుకనమ కుళడలో వేసి  వళడు,  లోపల
ఉనన్నీ తెలలటి గసుజర్జీలాళటి భాగానిన్నీ పారేయ్"

అని చెపిప్పుళది. 

"ఎళత తెలవి తకుకవ పని!"  అనసుకునాన్నీడు
అనానిల్స్.  "ఎవరరైనా తొకకలసు  తిని గసుజర్జీలసు
పారేసాత్తరా?!" అని అతనసు మసుసలమన్మ చెపిప్పున
దానిక పూరత్తగా వసతిరేకళగా చేశాడు. 

అతనసు వళడే సరక చిలకడ దసుళప లోపల
భాగమళతా బళడరాయ లాగా గటిష్టాపడళది.

అయనా అతనసు  దానిన తెచిర  మసుసలమన్మ
ఇచిర తినమనాన్నీడు. 

"అటసు  తిరగ  నిలబడు!  ననసు
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తిళటసునన్నీపప్పుడు నాకేసి  చసూడకు!"  అనన్నీది
మసుసలమన్మ. 
కాన మొరటసు అనానల్స్ ఏమనాన్నీడ తెలసుసా?

"నసువుశ్వ  బళడరాయని  తిళటసూళట  చసూసి
కడపారా  నవశ్వకపోతే  ఇళక  ననసు  ఇకకడ
కొచిర  ఏళ  పప్రయోజనళ?"  అని  అవశ్వకేసే
చసూససూత్త నిలబడాడ్డిడు! 

అవశ్వ ఆ రాళళ్ళీని కరకరా నమిల తినసి,

గటిష్టాగా తేతనసురతసూ  "ఆ,  ఇపప్పుడు పో,  మళల
తోటలోక!  అకకడ  నసుళడ  డపప్పునసు

తీససుకురా!  అయతే  ఆ  డపప్పు  "డబ్  డబ్
అనాల, డబ్ డబ్ అనకూడదసు" అనన్నీది. 

"డబ్ డబ్ అట! అటల అళటసుళదా, ఏ డపప్పు
అయనా?  అసలసు  అదేళ  డపప్పు?!"  అని
అనానల్స్  పోయ  "డబ్  డబ్"  అన  డపప్పున
పటసుష్టాకొచారడు. 

అవశ్వ  దానిని  చసూసి  "సరే  ఇళక  దనిన్నీ  మీ
ఊరక తీససుకుపో- నకు అవసరమసునన్నీపప్పుడు
ఈ  డపప్పునసు  వాయళచసు-"  అని  ఇళకేమ 
చెపప్పుబోయళది. 

అయతే ఆనానల్స్ ఆమ చెపప్పుబోతసునన్నీదేమిటో
అసలసు  వినన  లేదసు-  "అద,  ఇపప్పుడు
చెపాప్పువు  అసలెరైన  మాట!"  అని  గళతసులసు
వేసి,  మసుసలమన్మ  చేతిలోళచి  డపప్పునసు
లాకొకని, ఆమకు కనసళ వళళ్ళీసాత్తనని కూడా 
చెపప్పుకుళడా కాకర తీగ దగగ్గరక పరసుగతాత్తడు.

దానిన్నీ పటసుష్టాకొని చకచకా పెరైక  ఎగబాప్రాక వాళల
ఊరక పరసుగసుపెటష్టాడు! 

"ఇపప్పుడు చెపాత్త- ఈ కేశ్వకుజన గాడ సళగతి!

వాడు గపోప్పు ననసు గపోప్పు తెలయల,  ఈ
ఊరోల  వాళల  కళదరకీ"  అని  వాడు  ఊరోల
వాళలళదరన  ఒకచోటిక  పిలచి,  వాళళ్ళీళదర
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మసుళదసు  గపప్పుగా  డపప్పు  కొటష్టాడళ
మొదలెటష్టాడు. 

అయతే ఈసార వళటలసు, అనన్నీళ  పప్రతసక్షళ
కాలేదసు,  కొళచెళ కూడా!  చినన్నీ  చినన్నీ  రొటష్టా
మసుకకలసు  కూడా  రాలేదసు-  వాటి  బదసులసు
భయళకరమరైన  కకౄరమకృగాలసు-  అసలసు
మనసుషసులసు  ఏనాడు  చసూసి  ఉళడనివనన్నీ-
ఎకకడకకడ నసుళడ పటసుష్టాకొచారయ!

సిళహలసు,  పలసులసు,  మొసళసుల,  ఖడగ్గ
మకృగాలసు,  అనక  రళగసుల  పామసులసు,  ఒళసుల
గగసురొప్పుడచే  భయళకర  మకృగాలసు  అనన్నీ

బయలసుదేర  వచిర  గాప్రామససుస్థల  మీదిక
దసూకాయ!! 

జనాలళతా  హహకారాలసు  చేససూత్త  ఎవర
తోచిన  దికుకకు  వాళసుల  పరసుగసు  తీసారసు.
అళదరసూ  అనానల్స్ని  ఇషష్టాళ  వచిరనటసుల
తిటష్టారసు. 
ఆ జళతసువుల నసుళడ తపిప్పుళచసుకునళదసుకు
దగగ్గరోల  కనబడన  చెటసుష్టానొకదానిన్నీ  ఎకక
కూరసురనాన్నీడు  అనానల్స్.  అయనా  ఆ
జళతసువులసు అతనిన్నీ వదల లేదసు. అనన్నీ చెటసుష్టా
చసుటసూష్టా  మసూగాయ.  వాటిలో  కొనిన్నీ
చెటష్టాకేకళదసుకు పూనసుకునాన్నీయ. 

దాళతో అనానల్స్ భయపడ,  ఒక చెటసుష్టానసుళడ
మరొక  చెటసుష్టాకు  దసూకుకళటసూ  పోయ,

అడవిలోక దసూరాడు. 

జళతసువులనన్నీ అతనిన్నీ వళబడససూత్త అడవిలోక
పోయయ.  మర  ఆ  తరాశ్వత  అనానల్స్
ఏమయసడ- ఎవశ్వరకీ తెలీదసు. 
ఆ  రకళగా  అనానల్స్  మొళడతనళ  వలల,
తికకవలల,  ఎకకడా  లేని  పామసులకు,  కకౄర
జళతసువులకు  ఈ  పప్రపళచళలో  తావు
లభిళచిళది! (అయపోయళది)
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పదాలన్నీ వతిక పటసుష్టాకళడ!
పాలపిటష్టా, నిఘళటసువు, రామాయణళ, శవరాతిత, భాగవతళ, భగవదగ్గత, ఆపాసయత, జనన్మభసూమి, సహయళ,

విచారళ, పరీక్షలసు, సలవులసు, వాతావరణళ, దరశ్శనళ, గపప్పులసు, పశసువులసు, మొకకలసు, ఆలససళ, 

గప్రళథాలయళ.-      ఈ పదాలనన్నీ  కప్రళది పటిష్టాకలో దాగసునాన్నీయ- నిలసువుగా, అడడ్డిళగా, వాలసుగా, కప్రళదినసుళడ పెరైక- 

ఎటసుపడతే అటసు! వాటిని వతిక పటసుష్టాకళడ! వాటి చసుటసూష్టా    గసుళడాప్రాలసు  గీయళడ చసూదాద్దళ!

తళ భ రీ ట కక మొ క్ష మి గప్ర పప్పు చా రళ

గప్ర వు ససళ తసళ ఆ ఆ క్ష భసూ ణళ రళ భ కక

టష్టా టసు నన్మ ల పాస పా లసు నన్మ శసు శ గ యళ
కక ఘళ ససళ రశ్శ ల ట తిత జ థా వ వ తళ

ణళ ని నన్మ పి తే నన్మ తళ ణళ టష్టా రా దగ్గ టసు

ఘళ యళ టష్టా ని శసు వ క్ష లసు రశ్శ తిత త వు

పాస యళ ల రళ గ చా క్ష రళ వు భ ప శసు

లసు తె రా భా టష్టా రీ సప్పు తిత కక శసు ససళ ణళ

పప్పు భ తిత ఘళ ప థా నళ రశ్శ ద ఘళ ప ర

గ గప్రళ థా ల యళ ణళ ఆ పాస య త ససళ వ

ణళ దగ్గ యళ రా మా య ణళ యళ హ స క్ష తా

లసు వు ల స తళ రళ చా వి థా తిత రశ్శ వా
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పదరళగళ-82
నిరశ్వహణ: డా. సిర, మిరాసలగసూడ, నలగ్గళడ జలాల, తెలళగాణ రాషష్టాసళ

1 2 3

4 5

6

7 8 9

10 11

నిలసువు:

1. 'వాన'కు ఇళక పరసు (3)

2. రాజగార కుమారసుడు, వాడుక భాషలో ఇలా 
పిలసుసాత్తళ (5)

3. కతమళ తపిప్పున 'హయసుడు' (3)

4. 'చేయ'క మరో పరసు  (3)

5. 'విధమసు'క బహువచనళ (4)

7. 'ఏరసువాక'లో నటిని కలగన రళడు అక్షరాలసు  
(2)

8. 'కొదిద్దగా' ఇళకలా అనవచసుర (2)

9. 'డ'తో మొదలయేస సళగీత పరకరళ (2)

అడడ్డిళ-నిలసువు ఆధారాల సహయళతో ఈ 
గడులనసు నిళపగలరేమ చసూడళడ. నిళపిన 
పదరళగానిన్నీ, కేవలళ పోససుష్టాకారసుడ్డిపెరై  రాసి, మాకు 
అళదేటసుల పళపళడ.  మీ బడ పరసు, తరగతి, 

మీవాళల  ఫోనసు నళబరసు  తపప్పుక రాయళడ. సరరైన 
సమాధానళ రాసి ఎళపికరైన మసుగసుగ్గరసు పిలలలకు  
కొతత్తపలల - 82 ని  బహుమతిగా పళపిసాత్తళ!

అడడ్డిళ
1. 'పళది'క మరో పరసు (4)

4. రరైతసుని ఇలా కూడా పిలసుసాత్తరసు  (4)

6. 'మారణాయసుధమసు'లోని అక్షరాలనన్నీ కతమళ 
తపాప్పుయ (6)

7. తిరసుపతి వళకటశశ్వర సాశ్వమి ఎనిన్నీ కొళడలపెరై 
ఉనాన్నీడు   (5)

10. 'వళద'ని ఇళకలా కూడా అనవచసుర (2)

11. 'ఒపప్పు'క వసతిరేక పదళ  (2)
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తెలసుససుకుళదాళ!
సేకరణ: సి. రడడ్డి శీనసు, 8 వ తరగతి, ZPHS గసుళడువార పలల, తలసుపల మళడలళ, అనళతపరళ జలాల.

చారలస్  డారశ్వన  1809 లో  జనిన్మళచాడు.  జీవ  జాతసుల  మధస  పోలకల
గసురళచీ, తేడాల గసురళచీ పరశోధళచాడు. 1859 లో "ఆరజన ఆఫ సీప్పుషస్”
అన  గప్రళధానిన్నీ  పప్రచసురళచాడు.   'కణ  సశ్వరసూపళ  అయన  పోప్రాటోపాలజమ
నసుళడ అమీబా రసూపొళదిళదన, అటసుపెరైన బహుకణ జీవులెరైన జళతసుజాలళ

వికసిళచిళదన, తసుదిగా మానవుడు ఏరప్పుడాడ్డిడన' పప్రతిపాదిళచాడు డారశ్వన.  డారశ్వన చేసిన ఈ
పప్రతిపాదననసు 'జీవ పరణామ సిదాద్ధళతళ' అళటరసు.

గణిత శాసత్తసవేతత్తగానసు, తతశ్వ వేతత్తగానసు పరసుగాళచిన బెరష్టాసళడ రసల్స్ల   1872 లో
జనిన్మళచాడు.    మానవతా  వాదిగా  ఖాసతిగాళచిన  రసల్స్ల  'పిప్రనిల్స్పల  ఆఫ
మాధమాటికల  ఫిలాసఫీ'  అన  గణిత  గప్రళధానిన్నీ  రచిళచాడు.   1950 లో
సాహతసళలో  నోబెల  బహుమతి  ఆయనిన్నీ  వరళచిళది.  మానవాళని
పప్రభావితళచేసే విభినన్నీ తాతిశ్వక అళశాల మీద  ఆయన రాసిన వాససాలసు అనక సళపటలసుగా
వలసువడాడ్డియ. 

'భారత  కకల'  గా  పరసుగాళచిన  సరోజన  నాయసుడు  1879 లో  పటిష్టాళది.

సాశ్వతళతోప్రాసదసమళలో చసురసుకుగా పాలగ్గనన్నీ  సరోజని ఆళగలళలో అనక రచనలసు
చేసి,  ఖళడాళతరాలలోనసూ గపప్పు కవయతితగా పరసు గాళచిళది.   హ రైదరాబాదసు
కేళదత విశశ్వవిదాసలయనిక అనక సళవతల్స్రాలసుగా సేవ చేససుత్తనన్నీ భవళతి  'గోలెడ్డిన

థ తషోలడ్డి' ఒకపప్పుడు ఆవిడ ఆసేత్త. దానిని ఆవిడ జాతిక అళకతళ చేసారసు.

విశషష్టా మానవులసు



కథల  కథ
అనగా అనగా ఒక చినన్న కథ తయారరరైంద.  గరైంతతుకరైంటట, ఆడుకరైంటట పోతరైంద ఆకాశరైంల.  అరైంతల దానికొక 
రామచిలతుక ఎదతురరరైంద. 

"చిటట్టి కథ, చిటట్టి కథ! నతువవ్వు భలే కనిపిసతుస్తునన్నవ. నేనతు నినతున్న తీసతుకరైంటానతు, పప్లీజ!" అనన్నదద. 

"తీసతుక, తీసతుక! దారైందేమతురైంద? నేనతునన్నదే అరైందరికసరైం!" అనన్నద చినన్న కథ. 

రామచిలతుక చిటట్టి కథనతు తీసతుకగానే కథలతు రరైండరనర! చిలకేమో ఒక కథనతు పటతుట్టికొని ఎగతురతుకరైంటట పోయరైంద- బిగగ్గరగా 
అరతుచతుకరైంటట. 

ఇరైంకకథ తన దారిన తనతు పోతట ఉరైంటే చినన్నరి పాప ఒకతె ఎదతురరరైంద దానిక, ఓ చెటతుట్టికొమమ్మనతు పటతుట్టికొని. 

"ఏరైం, చినన్నర! ఎటతు పోతతునన్నవ, ఒకక్కతెవ? మీ అమమ్మద?" అరైంద కథ. 

"అమమ్మ పోయ కొమమ్మ వచెచ్చె ఢరైం ఢరైం ఢరైం!" అని నవవ్వురైంద పాప.  కథక పాపనతు చటసస్తు మతుచచ్చెట వసరైంద. 

అద పాపత కలిస పోయ, వాళళ్ళ అమమ్మన, అమమ్మమమ్మన, ననన్నన అరైందరన్న చతుటతుట్టికొని వచిచ్చెరైంద. 

రామచిలతుక అకక్కడ అరచతుకొరైంటట పోతతురైంటే మొదతుద్దురామతుడు ఎదతురయాయ్యాడు దానిక: "ఏయ! చిలకా! భలే కథ 
ఉనన్నటతుప్లీరైందే, న దగగ్గర? నకూ చెపప! వరైంటానతు!" అనన్నడు వాడు. 

"ఊరికే వరైంటే ఏరైం లాభరైం? రాయాలి! నక చేతతులతునరన్న కద!" అరైంద చిలతుక.  

"ఊహ!  ఓహ! అయయ్యా! రాయటరైం రాదే!" మటలిగాడు వాడు. 

"కదరదతు ననన్న! ననతున్న అరైందతుకరైంటే రాయాలిలరైందే!" అనన్నద కథ.  "సర" అని వాడు రాయటరైం నేరతుచ్చెకనన్నడు. 

ఈ సారి ఒకక్క కథే పద కథలరరైంద- ఎవరవరినో చేరిరైంద.  అరైందరికీ చదవటరైం నేరిపరైంద. 

ఆ కథని చదవన పిలప్లీలవవ్వురట దానిన్న ఆపకలేదతు- అరైందరి దగగ్గరా అద రరైండరైంతలతు అవతటనే పోయరైంద.  ఆ పిలప్లీల 
సన్నహితతులతు- వాళళ్ళ అమమ్మ ననన్నలతు- వాళళ్ళ సన్నహితతులతు- ఇటాప్లీ పోతటనే ఉరైంద కథ- అరైందరట వనన్నరతు; అరైందరట చదవారతు; 
అరైందరట చెపాపరతు! 
చాలా ఏళళ్ళ తరావ్వుత మక చెపిపరైందొక పాప, ఆ కథని- "ఓయ, కథ! రా! నినతున్న కొతస్తుపలిప్లీల వసాస్తురైం" అనన్నరైం మరైం. 

"మ బాగా వసతుకరైండ! నేనతునన్నదే అరైందరికసరైం!" అనన్నద కథ. 

"సరగాన, నినన్నవరతు తయారతు చేశారతు, మొదట?" అడగారైం, మరైం, పెదద్దువాళళ్ళరైం. 

"అయయ్యా! నేనతు ఎనిన్న చోటప్లీ తిరిగానతు, ఎరైంత మరానతు! ఎపపడో ఒక రామచిలతుక పాడరైంద ననతున్న! ఒక మొదతుద్దు రామతుడు 
రాశాడు ననతున్న! కాన ఎరైందరతు పిలప్లీలతు బబ్రతికరైంచార, ఏరైం చెపపనతు? ఎరైంతమరైంద పెదద్దులతు మెచిచ్చె కాపాడార, ఏమననతు?  

మీరమెరన మొదటవాళళ్ళ? మీపని మీరతు కానివవ్వురైండ! న దారిన నేనతు ఎగతురతుతటనే ఉరైంటానతు" అని నవవ్వురైంద కథ. 

ఇద, ఈ కథల కథ! 
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కొతస్తపలల్లోన మీ మితలప్రలకు, మీరల చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలైబక్రరీలకు బహూకరసంచసండి! 

రబోయే 12 ససంచికలకలై మలసందసలస్త చసందా:

వజ్యేకుస్తలకు: 300/- (పోసరజీ మరయల యసెన్సుమర్మాస్ ఛారీర్జులల కలపి)

ససంసస్థలకు: 350/-

గమనక:  అచర్చ్యిన పుసస్తకాలల ఎపప్పటకపుప్పడు సాధారణ పోసలరలో పసంపబడతయి.

 NEFT TRANSFER  కోససం అకర్కెసంటల వివరలల:
“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of Hyderabad
Dharmavaram Branch
IFSC: SBHY0020902
(బజ్యేసంకు వార కొతస్త నయమాలననలసరసంచి,  "కాజ్యేష్ హాజ్యేసండిల్లోసంగ్ చారీర్జులల"గా పప్రతిసారీ రన. 50 అదనసంగా చెలల్లోసంచవలసి వసలస్తనర్నెద..  

అసందలవలల్లో బజ్యేసంకులో డబలబ్బ కటరకసండి-  నరలగా మీ అకర్కెసంటల నలసండే టత్రానలన్సుఫర చేయగలరన పాత్రారస్థన)

Transfer వివరలనల 
మాకు మయిల్ దార్వర 
తెలయజయసండి:

team@ kottapalli.in


